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GAMARA· DOS SRS. DEPUTADOS. 

Prl.aelra aeado prepan10rta
· · •s dt~ A11lrll 

PIUUIIDBNCLL 00 IJl, J'OBll:' PBDRO lllAS DE CARVJ.LHO 

Pelas 11 horu da manhii, achao -se reunidos os 
Srs. lo~é Pedro, Ottoni, Torres-Homem, Mnniz 
Barreto, Getulio, Santos Azevedo, Machado de 
Oliveira, Ferreira Frl\nça, Rebouças, Mariz Ssr· 
meoto. D. Manoel, Santos Barreto e Nunes Ma· 
chado. 

O Sa. PRltlllDDTB convida o Sr. Getulio1:a 
oecupar o lugar de 2e secretario. 

O Sa. MlJ'N.tZ Ba.:aJlRTO, urvlndo de to se
cretario, participa uchorem-se sobre a mesa oa 
diploma• doa Sre. Joaquim José do Cruz Seceo, 
Vfceute Ferre\ra de Castro e Silva, dfii!Utadoa 
elelto11 pelo CearA, e Joaquim Vieira da Cunha. 
dep11tado eleito pelo Rio Grande do ·sul.-Ví\o 
remectldos á commllllilo de pcderes. 
. O Sa. PaxstDBMTB: pondera ttne, aper:ar de nio 
ettar ainda coa•tltutda a camara, .havendo todavis 
D& côrte grande numero de deputados, julga 
conveni~nk nomear-se uma deputaçlio para fefl
c:ltar a 8 . M. o Imperador por·oecllsi!o de eua 
cllegalia a eata tlllpllal. Nilo havendo oppoelçllo, 
declara a. Ex. que tarl ,.ta oonulaçio no dia 
aegulute, visto acharem·le pnentu aulto poueo1 
dej)atadol. . 

Nlo haveodo mai• nada a tratar, lev&nta-se · 
a 1et~1io 4epoú d&e 11 boraa, 

---I!V~-s.,..... ........ pua&e.sa
.. •eAWI 

PIUUIIDDClo\ DO ea. KlJI(U; TJ.V~a 

A' a 11 horas, feita a ehiUilada, verlftea-ee eetarem 
preeenua oa Sra. Franco de Sé, Santos e Al· 
meidll, Barros Pimentel, Mariz Sarmento, Re· 
bonçaa, Toseano, Muniz Tavares, Nunes M :v~hado, 
Carvalho de .Mendonça, Mendes da Cua.lla, Ri· 
beiro, Ferru, Wanderley, ValdeLaro, Munlz 
Barreto, Matbado de Oliveira, Carvalho, Vilella 
Tavuee e .Dtaa de Carvalho. 

Aberta a Mldo, l&·M actt . da antece4ente. 
qae n di por approTa4a. 

O Sa. 1• Ssaaftwso dt. COAtt. doe M(lu.lnte~ 
a'fleot do mlllllttrio do llll (H! riO : 

De . U de Se&ambro ele 1~. aoompaobado dtla 
amUJ.enUoaa do. ootlepol eleUon• da pro-,.IDcla 
do o.an ... la\iva• ~ eltiOlo ele depa.~t~ • •• · 
lllllbl6a pral0 a que o~~quella pro.uiola ~~Caba dt 
pr'OCMicltr·H em ~r&lld~t da dallbt~ da Gamara 

dos Sra._ deputados com•nunicada e~n o.fficio de 25 
de Janeuo do dito anuo. TransmHte tambem o · 
offici? do 23 de Agosto em que o prasidento da 
prov10ela participa ter ereado um collegio elei· 
toral 91.0 S. Ooeme c Damllo da Serra do Pereira, 
e haver desannn:ado o de S. Matheus do da eldade 
de Icó, a que Ke ach11.vs r.eunldo ; 

E de 23 de Marc;u ultiml) traoamittindo, em 
addftamento ao acima referido, u actas dos 
collegtos de lcó, Orato, S. Oosme e Damião. 
Imperatriz, S. Matheus e Jardlm, e a da apuraçio 
geral que teve lugar oa provlne1a do Oeart\ para 
àepotaàoa geraes. 

Ambos estas avisos eão remettldos á commlssi.lo 
de constituição e poderes. 

Vio i mesma commiseio oe diploma'! doe Srs. 
Thomaz Pompêo de Souza BrazU, Frederico 
Augusto Pamplona, Carlos .Auguato Peixoto de 
Aleoear e José Vi~ira Rodrigues de Cal.tVIllbO, 
deputadoe eleitos pelo Ceara, e do Sr. Joaquim 
Marcelllno (]e B'tto, qus vem tomar aa11snto como 
suppleote pela Bahia oa talta do Sr. José Alvas 
da Cruz Rios, cujo ml\o eatado de aaucle lhe nlo 
permitte vir t omar assento na preaente seaalo. 

O Sa. Nu~u M.tciUOO pede ao Sr. presl
deu'e que tiOmêe um membro para a commiaailo 
da eonetitutçiio e poderes em subaUtulç4o ao que 
ea~ fóra da cOrte. · · 

O Sa. PuaiDI:NTll: nomêa ao mesmo Sr. Nunes 
MF1chado. · 

Vai á eommilsio de conatltulçio e poderes o 
diploma do Sr. Doadngos Jolé Gonqalvea ds Maga· 
lbilea, dGpotado eleito pela provlncia de S. Pedro 
do Sul. · 

O s ... DeZTO• :Pllneu:te1 deseja aab&r se 
é costume que oa deputados eleitos tomem assento 
nu aeasõea preparatoriaa. Como se aebito 11:1nltos 
com aeWI diplomas, parecia·lh! natural que con· 
corressem com os maia mem~ro1 da ea11a parll 
llllclarecer qualquer dnvida que possa haver a 
respeito ds suas respectivas eleições. 

O Sa. PusiD8N't'B re8ponde que o regimento 
não é olaro. maa que lhe aategurlo que os 
precedentes da ea8a são -q lle depola de coot~tituida 
a camara. oa deputados q11.e não se apraseo~rão 
oa primeira 1e11sio, oio eotrão naa aeasões 
preparatortu, mu eaperão qus a ccmmtaallo 
dt 11811 par~r, e depoia de approvado ea~ 
comparteem. 

O Sa. Buaoa PDBNTa. nio ee reoorda da 
baYer apparecldo um euo 11melhau te, mu pa· 
r.oe·lb• multo ra1oavel qae ~ Sr1. depu&adoa 
eleltoe, ••h1l oomo llurio 01 outrGI na prlmelta 
ANlo cl• leatalatua, poaalo ooueorrer GOm ellel 
Pfit& eiOlanelmeoto de 111u re•peoUna elel9i5 ... 
Prop& ... elm • qoettio por qoerer a111cl tar 
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dtllcui8ilo, e por não consid~rar o precedente 
muito claro. 

A.' vl&ta da insistenela de> Sr. Buroa Pimentel, 
o Sr. presidente declara que sujeita á diac11!s$o 
86 os Srs. deputados, que n ovamente se apre· 
sentao, devem ou não ~mtrar desde já na cal!&. 

o I!Jr. Oall"Tall1o enteno:le qtJ8 não épossivel 
ter lugar o que pede o S:. Barros ~·m::Jntet . 
H••je e camara está constitu1do, e a D'lluona tem 
de deliberar sobre •st~<s oleitõ•s : se fnsse lir.ito 
t omar assent" antes disso, poder-se- hia dar o 
caso d e se Mpresentar na cas a maior numere. de 
individuo~ ~o 9 ue o d<•s _d.,putodos j~ lega~i~ados, 
e e;ta mawnll JUlgar val1d3 a propna &l~lçao; o 
que o1io t em lugar nenhum. 

O Sa. Bu!aos PII>te:!ITI!L oft'er ece o s~gulote 
requerimento~ . 
. "' Requeiro que os Srs. deput~dos ele1tos pelo 
Cear/i e :Rio Grande do Sul, tomeln ass•nto nas 
sessões preparatorias. -S. R.-BarrosPimentel. » 

o !Sr. vv-au d.orLey mostra quo, fi vista do 
ugimento _da ca~~. n~o pôde este requ~rnnento 
sar adolithdo. N o prune1r0 anuo da legtslat1ua, 
c~tno nilo ba. d~putadns l•~salisados, compõe-se 
" ca>a 1hquelles que comparecem com <eus 
diplowas, e por Í$$0 queru u apre•entR com 
diploma, tem dircit.o igual a outro par .. tomar 
aasento : mas depois de verific~dos os pod~res 
e de constitulda a camara, ~xiste jâ urna e:~ti
dade qtle tem direito de conh<eH dos diploma~ . 
ou por outra, direito sup~rior aos. e> 11tro~ que 
niio . têm oe diplon1lill le~all sados. t:m ap;o1o da 
eua opinião cita varie& artigos do reghnento da 
c:asa. · 

Nos eonaid@~il. poh adnlissivel o li!QUerimento, 
não só quanto á admiss:1•J do~ eenbores cujos 
diplomas !lindo nilo loriio leg.>llsaJoe, como pelo 
que reapdt~ a •• ut ra tJUostão, cuja decisi\o o 
r-equurlmen~o pRT6c& tr•;>;t~r já em· si, e é so ~• 
diplomn~ dos Sra. deputa•l~s eleitos pelo C~11rá 
poll•to Ker appNYilJ•>a eol ~osslio prcpar>~t~rla. 
O ortld-lr oDtende qud niio. 

o Sr. ola• de> O~ar•ull1o não quAr ontrn 
na ina teda, m11s Umlta-se a observar que, tendo 
ja eo• 80 •le A~odto do 11nno pauado sido de· 
claraa.los deputados pelu Rio Grande do Sul o' 
senhore8 eleitoa por aquelltl pt·ovincia, e estand~ 
presentu oo Sre . Viear .. da ·Cuoha e l'otugalh!lea, 
dev~t.n tom11r al!ll!eDt.o, ftcand.> par11. se decldir a 
parte Y6tnentu Jo requerimento que -tlz reepelt.o 
aos io~nhorM do Ooa~ê.. Pareeta·lbe pois melhur 
quu o ~r. 13nrro~ Pitneotel retiraaee eala parte 
do aeu requotilltento. 

o Sl'. Barro• Pbnentel tuto tem duvidll 
em 11.cctder an qu' propõe o Sr. Di11s de Carvalho. 
Em ~guida rebat& O!! ar~tuQlea.toa apreeentadoB 
pelos Sra. Wan.terley e Carvalho, e auateota a 
suL< opinião. 

Dep<'is de mais algum•a rel!o.Lõet< •obre o 
requer imanto P. sobre outra 'lllestào que se mo~e, 
se os Srs. el eitos pel~ Rio Grande do Sul 
podetn prestar juramsuto e tomar assento, Diio 
llavendl• na casa nutn~ro le~; •ll de mEtade e mni~ 
um, o Sr. presidente declan que o requeri
mento do Sr. B<~rros Pimentel vat 1\ commissao 
de eonetituiçlio e poder es . 

O Dies:no Sr. presidente nomê• par& & de· 
putação que · tem de cumprimentar a S. M. o 
Imperador pela eua feliz volta, os Sre. Rébou
ças, Franco de 5~, Jansfn. Santos Barreto, 
Gomes dos Santos, J~ino, França Leite, Iarros 
Pimen~l, Mariz Sarmu1to, Nunes lrach .. do, 
Carvalho de Mendonça; Ferraz, Ferreira França, 
PILCca, -Veiga, bispo conde de Irajá, S ouza Fraoça, 
.M;mdes da Cutl!IA. Dilll da Motta, Getulio, 
Melrtllu, Santos Auovedo, A88ia Mucareob•P. 
o Oilrvalho. 

Le"D&a•so a aeaaio ao to11lo dia. 

P&lt:!lDJo:IICU. .. DO SR. i'lUUU.NDll:l 'l'OBBBS 

A'a ll horas proeed6-se 4 chamada e aehio-se 
preselltes os Sra. Toecano da Brito, Coelho 
BasLo.il, Ayres do Nascimento, França Leite, 
Souza Martins, Mariz Sarmento , . Rebon~ag, . 
Vilella , Nunes M~cbado, Mendes d& Cuoha, 
UrbdnO, F~rreira F ranç• , RibAiro. Wo~oderley, 
Barhc sa do Almeida. M:u ;Liz B~trr•to , Machado 
d~ Oliv~i ra. Torres·Homem , G~tullo, !'deirelles, 
F~fllil.ndes Torre.s, Dia~ d~ Carvalho, Ott.ooi, 
Santos A2~v·•d . , , Carvalho, Muniz Tavares, Pacca , 
Vald ctaro, Carvtllho de Mendonç .. , Ferraz, Sautos 
e Almeida, Atllaral, Molljardim e 1anBt~a. · 

O Sa. PBESIDENT~ declara que es\ IL aberta a 
sessão. 

E• lida, e dã-ee por appr<!'lada a acta da 
se•s iio anteeod~nte. 

Vai fi commissão de conet ituiçiio e poderes um 
aviao da reparUção do ímperio com as aetas da 
~leiçito a que se procedeu em Minas Ger .. -.~ por 
occaoii\o da uomoaciio do E :.:m. Sr. Antonio 
P<Jul!no Limpo de Abre11 . par a ministro dos ne· 
go~ios es trangeiros. 

O mesmo destino t!Ut oe diplomas do mesmo 
Sr. L impo e do~ Sr.~. Henrique Marquas de 
Oliveira Lisboa, MigQel do S:~.eralll cnto L opes 
Gama, eleitos pelB provinc!a das AlaRóas ; e de 
l.bno~l So ares dn Sil~ll ~zerra e Antonio P iuto 
de Mendonça pela do Ceará. 

O Sa.. 1• S..:cu-r.uu:o lê, e entra em dia· 
cussiio o parecer da commissiio de conaLHulçio 
e poder<~S para 4110 saja declarado deputado e 
tomo n9• onto o dito Sr. L impo. 

o Sr. V~l.clet.aro er4 que antes de n 
votar sobre o parecer é preel.lo decidir a quelit4o 
prévill a•entall.a na aessilo antecedente, em vir· 
tud~ da qual se afastou da dieeussiio o tequeTimento 
do Sr. Barros Pitllentf-l , e é-se ou A9PÕ81 
prepul\torias p6de haver tlollberaçio eem esl,ar 
pre~ente metade e mal• u.m d~ membros da 
CJtmara. 

o llilr, Dh•• elo OI!IZ""&lJ:ao lntorma que <1 
requerimentll nüo foi afastado da dleeutllo 
parq11e ae tivesse deeidld•' qne nlo p<l<lill haver 
.delibernção em se•allo P.reparatorlll. ~enio eatarado 
·prea.3ate meta:fe e 1!181-1 u•n dos membroa da 
camara, mlls porq11e depola de 11lguma dlaclls· 
são o Sr. presld&ate entendeu que nlo era fe• 
qol~rimento , maa indicaç&o o que propazera o Sr. 
Barros P imentel, e ne.ta confonuidade o reau1t· 
teu & cvmmi<aio de cooatitalçlo e podecea i roem 
par11. se dar eat.e deatino erl\ necessario naver 
votação, porque 1\ mesa compete dar ditecçlo a 
taea objectos, independente de votaçio da eamau. 
Nllô houve portanto decido. alguma. Se, porém, 
o Sr. Valdetoro pret<~ode eraee~r de DOVO ulXI& 
qaesti<o a eete respeito, então lhe parece que 
d•verá apresentar requerimento para a& aUerarem 
os precedentea. da c~111, e quiçá mesmo o real
m<>nt.o. 

Se, em virtude do u:\. 14 do regimeto, no a 
anllot que não comprebeodem os da abertura da 
assembléll ge~a\ deve haver aesalo preparatorla 
como no primeiro anDo da !egialat;ara ; ee DO 
primeiro aono ela Jegialatnra, qualqa&r que aeja 
o numero dos deputados prU61l\U dec:ide daa 
questões relativas a eleiçõee; r.e no regtmeot.o nio 
h ·• uma o:r;cepçio para que te proced11 de diverso 
motlo nos o11troe annoe, pareee-lhe claro que •• 
deve seguir a meaUJa regra, e nio aabe me1mo 
colJlo hoje ae avente IIm& quea&io QtH! js tem 
eldo deeldida por espaço da ~ anuo.t, pole qae 
\ant.oa ba qtte e:r;late a uHmblá geral1 clllf&Ote 
o• q1lMa uUDGa nas ee~• prepantonu M póz 
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em duvida que, qualquer que seja o numero de 
deputados presentes, se póde tomar conhecimento 
dos diplomas dos deputados que' comparecem. 
Cita o exemplo de em sessãoc de 2 de Abril 
de 11389, estando presfontes, apenas 20 deputados, 
terem sido lidos e approvados à•lUS pareceres 
de commissão de constituição e poderes, em vir· 
tude dos quaes prestárão juramento e tomárào 
assento quatro senhores deputados. Outros 
exemplos semelhantes e perfeitamente anal<lgos 
poderia apresentar, se delles se recordasse ag•lra. 

Entende portanto que os senhores deputados 
presentes são competentes para approvarem o 
parecer em discussão. 

O Sr. Va.1detaro responde que, 1osto a 
camara nada decidisse sobre a questão avenhda 
hontem, deve-se julgar que o procedimento do 
Sr. presidente .remettendo a indicação á com
missão de constituição e poderes foi consequen
cia da discussão então havida, e da razão ai
legada na casa, do não estar presente metade 
e mais um dos membros de que ella se compõe, 
porquar..to não se tratou nem ao menos foi aven
tada na discussão a idéa se a indicação devia 
ir a essa commis11ão. 

Não teve em vista suscitar discussão, mas 
sempre dirá que as razões por que na primei.ra 
legislatura se procede da maneira indicada no 
regimento, não se dão nas mais s8ssões. Na 
primeira sessãn não existe camara constituída 
e por consequencia não pód"l funccionar com as 
condições de camara constituída: apenas existem 
reunidos homens com diplomas, e a lei de ne
cessidade faz que assim elles se verifiquem ; 
mas depois de constituída a camau, não póde 
ella dolliberar sem se verificar a condioão da 
lei de metade e msil -um. --- - · 

Não lhe parece portanto que deva proceder o 
argumento do Sr. to secretario, quando quer 
applicar ás subsequentes sessões o que se passa · 
na primeira da legislatura. 

Quanto ao regimento. se alguma cousa delle se 
pôde deduzir, parece-lhe que é contraria á opinião 
sustentada pelo Sr. to secretario, porquanto nem 
no artigo 14, por elle citado, nem no artigo 15, 
appar.-c:e a ldéa de poder h•\ Ver deliberação s.,m 
estar presente metade e mais um dos membro>\ 
de que a camara se compõ~. 

Não di\ grande peso ao argumento de que f!Xistem 
factos em contrario. 

O orador nio segue a doutrina doi! facto~ con
aummados, principalment6 quando elles de alg11ma 
maneira vão de eucontro á lei. ou quando a razão 
universal os reprova ; alé1n de que. alguma dif
ferenc;a ha entre a questão de que se trata e os 
precedentes apresentados. porque estes dizião 
respeito a eleições já verifleadas, e aquella a uma 
eleição ainda oão verificada, no que ha m11ita 
di1ferença ; mas o orador entende que nem mesmo 
depois de verificada uma eleição se póde admíttir 
deputa<to em sessão preparatoria &em ter o 
numero de metade e mais um, porque a camar~ 
não póde deliberar aaro estar legalmente consti· 
tutda. · . 

o Sr. Nune• Machado convida o Sr. 
Valdetato a qn~ apresente requerimento por es
cripto. •em o que nenhum yesultado poderá colher 
das suas observações. .. 

Não havendo questão eobre a legalidade da
elelçio de Minas, jal.ga qae o 11areeer está oos 
toarmos de ser approvado, 

O Sr. Dta• de Oa.rTal.h.o ainda sustenta 
que não póde haver duvida a respeito da appro
vação do 'parecer. em discussão. A objecção apre
eentada de que a camara não póde deliberar &ef!l 
qua eateja presente metade e mais um de aens 
membro11,- se nlo está, como auppõe, decidida no 
ftlimento, eatá 4eemüda pelos precedentea da 
cua. 

Niio diz assim porque siga a doutrina de que se 
deva praticar tudo quanto se pratico o:, mas porque 
ent~nde qu~ na falta de l11í expref!lsa e de artigo 
reg1mental que decida uma questão duvidosa, os 
pracedentes devem servir de regra ; e foi ~egundo 
os precedentes, e seguindo os estylos da c~tsa, 
que o Sr. presidente póz em discussão o parecer 
da commissào de constituição e poderes. 

Ao exemplo qu-, já havia citado acerescenta 
outro, de em 183:l, estando presentes na camara 
31 deputados, ter sido approvada a reeleição dos 
Srs. Hollaoda Caval.;anti e Araujo Lima, que 
foriio reconhecidos deputados e tomarão 11ssento. 

A' vista. llesle:> exemplos, não sabe porque se 
irá hoje faze1' uma inn,wação áquillo que constante
mente tem sido praticado. 

Conclue votando pelo parecer, e declarando que 
entende que ns Srs. deputados presentes são 
competentes para decidirem a questão, 

o Sr. Rebou~a• oppõe-se a que se submetta 
á votação uma questão de legitimidade de poderes 
sem haver casa; recla.ma o cu·nprimento da consti· 
tuição. Sustenta que em · SAssão preparatoria 
póde-se muito bem votar fi respeito dos poderes 
dos •nembros da casa, porque isto é dn attribuição 
da casa, e não da assembléa nem do corpo le· 
gislativo ; mas sustenta tambem que, para haver 
esta votação· é necessario qu'3 extsta casa. Ora, 
casa, conf ... rme a constituição, para vot.r a res
peito da Vrlrilicação dos roem bros respectivos, 
compõe-se de metade e mais um dos membros da 
camara : e como, não havendo este numero, póde 
a camara verillcar os poderes de membros ~e11s ? 
A doutrina . C(•ntraria lhe parece prenhe de in
convenientes e perigos ; se, no caso presente, a 
camara ~stá dispoata a a_pp!9yar os diplomas que 
lhe Corao apr<~sentados. não poderia elb, em 
lugar de os approv&r, rejeital-o!l ? E poder-se-hia 
então diz-er que foráo rejeitados pela camara dos 
deputados os diplomas do eleito por Min:ts e a 
eleição inteira do Ceará? Oomo é quP, vinte 
membro& preMntes podllráõ converter-se a•sim 
em r: ais de cincoenta '! 

Crê pois que esta questão, meramente di! ordP.m, 
era dajurisdicção cio Sr. presidente. Veio à mesa 
o pt!recer : declarando elle que o não podia 
submetter 1\ discussi\o sem haver casl\, ficava 
reservado para quaodll se reunh1se numero suf
dcieote de deputadas, e cumpria·stl a constit:tiçii.o. 

·< Nenhuma importancia dá a exemplos quaesquer 
que se lhe poso~ão citar, por,tue não conaidPra que 
exemplo!! haja que subsistão contra o direito 
univ.,roal, e mesmo contra o direito positivo. 

o Sr. França. Leite deseja ouvir ler 
artigo do regimento que diga que a camara póde 
deliberar não est~tndo presente metade e mais um 
de seus membros, porque uma tal disposição lhe 
parf'tce tão cheia de cnnsequencias terríveis, que, 
no taso de ella existir, pedira -ã mesa que trate 
de emend>~.r o regimento; porque é mui grave o 
perigo de -expõr a approvação ou rP.jeição dos 
diplomas a uma fracção que póde ser dominada 
por om espírito desorganisador, e arredar da 
camara deputados legalmente eleitos. 

Julga-se discutido o p~recer, que é approvado. 
O Sa. P.REsmENTa: declara deputado pela pro

vlncia de Miaas Geraes o Exm. Sr. Antonio 
Paulino Limpo Je Abreu. 

Em seguida são lidos e approvadoa os aeg11intea 
pareceres da mesma comm•saiio: -

u Para que prestem jurameuto e tomem aaaento 
como deplltados pel~> Rio Grande do Sul os Sra. 
Drs. Joaqaim Vaeira da Cunha e Dnmiugos José 
Gonçalves de Magalhães, e pela provlucia d .. 
Alagóas os Srs. Henrique Marques de Oliveira 
LisMa e Miguel do Sacramento Lopes Gama. • 

Constando estarem estes senhores na sala lm
mediata, são introduzidos, preatão j11raménto e 
&omio aaen&o. 
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8 QUARTA. SES~ÃO PRFPARATORIA E.M !8 DE ABRIL DE 18.\6 
E' tambem approvado o parecer da mea~a 

commissão para que tome ~<Ssento o Sr. J<~aqut~ 
Mareellino de Brito como supplente pela Bah1a 
no impedimento participado do Sr. José Alves da 
Cruz Rios. 

Igual sorte tem o seguinttl parecer da mesma 
eommissão : _ 

u J: oommissão de poderes foi presente a 10· 
dicação do Sr. deputado Barros Pimentel propondo 
que os deputados eleitos pela província do Ceará 
e os reconhecidos deputados pelo Rio Grande do 
Sul to!Dem assento nas sessões preparatorias, e 
ponderando a commissiio que não só as disposições 
terminantes do regimento como os precedentes da 
caea que ella consultou e teve t~ID vista só 
permittem que os deputados eleitos tomem parte 
na discussão de sna respectiva eleição na sessão 
oreparatoria do to anno de cada legistara, quando 
a camara não está ainda constituida, é de pa
recer que não deve ser adoptada a _ indicação 
proposbl. 

u Sa\a das sesaõe!l, 27 de Abril de 1846.-T. B. 
Ottoni. - J. N. Machado. - U. S.- Per só a de 
Msllo. » 

Vai com urgencia á commissào de constituiçil.o 
e poderes a seguinte ·indicação do Sr. Silva 
Ferraz: 

« Tendo fallecido o deputado pela província do 
Rio de Janeiro Januario da Cunha Barbosa, indico 
que seja chamado o supplente respectivo. » 

O Sa. to SEC&E.TA.mo part1cipa á eamara <;ue, 
havendo na córle õ4 Srs. deputados competente· 
menl.e juramentados, vai remetter ao governo a 
liat.a nominal delles, e fazer a competente par
tiç_i_paçiio ao senado. 

"Não havendo mais nad~ a tratar, o ~r. pre· 
sidente levanta a st~ssio a meia hora depoi!l 
do meio-dia. 

Qaar&a aeaaào preparatorla em e8 de Abril 

PBBBIDKNOU J)ll SR. FEllNA.NDES 'l'ORaES 

A's 11 horas, reunidos os Srs. Toecano, C~elho 
Bs.stoa, França I,eíl.e, Ayres, BarrQB Pimentel, 
Rebouças, Libboa, Lopeli Gama, Vilell~<, Nunet 
Machado, M~ndes, Urbano, Angelo, Ribt~lro , 
:Moojardim. Veig~, s .. ntoa Barrt~to, M. Barreto, 
Meirelles, F. Torres, Dias de Carv~&lho, Paulo 
Ba.rboaa Ottoni, Az~vedo , Canalho, Mariz Sar• 
mento, Vieira da Cunha, o Sr. preHidente declara 
aberta a eessão. 

E' lida a acta da antecedente, que ae cl• por 
approvada. 

O Sa. l• SscBETA.Rto dá conta de 11m omcio do 
senado participando haver numero auftl.clente do 
membro& para ee abrir a aseembléa geral.-l<'ica 
a camr.ra inteirada. 

E' remettido á commissão de constituição e 
poderes outro officio do Sr. José de Sá Bittan
court e Camara, deputado por Sergipe, participando 
que lhe não é possível comparecer na preli6nte 
sessão. 

o Sr. Rebouças : -A deputação que em 
nome desta augusta camara foi saudar a S. M. 
o Imperador pela sua fel!.% chegada a esta ~pital 
do imperio foi admUttda no paço com a etiqueta 
do estylo, e Sua Magestade se dignou ouvir o 
seguinte discnrso : _ 

S. Paulo, os sentime-ntos de patriotismo e leal
dade que a camara dcs d6putados exprime com 
t.Gde. a nação brazUeira, é tanto maior o seu 
prazer congratulaudo-se com V. M. Imperial por 
todas as provas que V. M. Imperial se dlgnll88e 
dar-lhes de sua 1ndefectivel munificencia, e das 
ediftcantes virtudes que adornão o seu imperial 
coração. 

• Senhor, n'um dia semelhante a.este do anuo 
de 18':-'6, o primeiro imperador do Brazll, augas~o 
pai de V. M. Imperial, chegado da provinCia 
da Bahia, Cranqueára a exlstencla constitucional 
da primeira assembléa legislativa que sob seus 
benef!.cos auspícios outorgAra á patria as me
ll.ores leis que ella tem. A camara dos deputados, 
na presente feliz chegada de V. M. Imperial vê 
presagiar·se a realisaçiio diLII reformas mais De
cessarias, e dos melhoramentos que hão de fazer 
a maior glori~ d:> imperial throno de V. M. I~
perial, consohdando o bem-estar da monarchia 
~onstitucional brazileira. » 

Sua Mag~ijtade respondeu que muito lisongeiros 
lhe são os sentimentos de amor e lealdade que 
lhe manifesta a camara dos Sra. deputados. 

O Sa. Pali:SIDENTE declara que a resposta é 
recebida com mutto especial agrado. 

o Sr. Ferraz ' -Desejo que o Sr. 1• se· 
cretario me informe , se houve communicação 
o11leial par11. se saber o dia e hora em que S. M. 
o Imperador receberia a deputação encarregada 
de o felicitar pelo seu feliz regresso a esta córte, 
e se a resposta foi communicada e e&ta camara, 
segundo a praxe. Membro da deputação, procurei 
saber se o Sr. 8P.eret>lrlo ha.11ia fe\to o offie\o 
em que esse dia e hora se pedia, e soube que 
isso Dão teve lugar, e nenhuma participação 
houve aos membros da deputação. Eis o motivo 
da. ll'.inha. fa\t.a, e eu assentava que em qualquer 
dia, ainda que não fosse o o.lo deaemb11rque, a 
deputação iru\ em tempo e seria recebida con
forme a praxe. 

O Sa. Das DE CARV.A.LHO (lo lscrstario) :
Não me é dilticil d11r neate uso reapoala ao Sr. 
deputado. 

Em verdade não houve psrttclpaçlo o11lela), 
maa houn conferencia préVi11 entre a o:teputaçlo 
e o Sr. ministro do lm~rio para ae uber o 
dia e uora em que ~- M. o Imperador u cllgaarla 
recebei·&. Concordo em que nio 118 marchou 
cotn tod11a a1 aolewnldade1 do-eatylo, ~:que nio 
era poeaivel na occ•u•lio, mas n40 •e deixou de 
cumprir aqulUo que o reaimonto manda, tato é, 
de aulicltar por lntervençilo do governo a decla
ração do dia e lugar em que Sua Mageatade 
reçeberla a deputaçlo, nllo por eaerl.pt.o, maa 
vocalmente. 

Creio qu6 neste negocio a ca111ara approvara 
implicitamente o que se fez, por isso que o modo 
por qne deputação procedeu não foi motivado 
senão {>elo desejo de cumprir naqnelle dia 1 hon
rosa cusaão de que a camara dos Srs. deputados 
a tinha encarregado. 

O Ss; P&ESlDENTB declara que se vai otJiclar ao 
governo pedindo o dia e hora e111 que S. M. o 
Imperador se dignará receber a deputaçio par& 
saber o dia e lugar da abertnra da asaemblé& 
geral. No111ba para a mesma deputação oa Sra.: 
l.<'erreira França , Lopes Gama , Veiga , Ferras, 
Ribeiro, M~galb.ãea, 'Valdetato, Vieira da Cunha, 
Henrique Marques de Oliveira. Pacca. Mariz 
Sarmento, MonJardím, França Leite. Mendes da 
Cunha, :M:eirelles, C9elho Bastoa, Soll%& Martins, 
Urbano, Banoa Pimentel, Santos e Almeida, Be~ 

" Senbor.- Possui da do mais puro amor e de 
toda a veneracão à imperial peBBOa de V. M. 
Imperial, a camara dos deputado~ aqui nos _en':ia 
pAra manifestar a V. M. Impenal _ o seu JUbilo 
pela feliz ellegada d• V. 14. Impenal. 

• Na juata persuaçio de que V. M. Imperial 
recollheceria noa _povoa daa ~rovinclas de Santa 
CaUiartDa, Rio Grande de í). Pedro do Sul \1 

bouçaa. Paulo Barbosa, Getulio e Ottoni. 
Nada mais haveado a tratar, levuta a 1e1aio 

depol8 4o r».eio dia. 
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SEXTA SESSÃO PREPARATORIA ~M :10 DE ABRIL DE 1846 9 
Qala&a Ressio prepara&orla em ~9 de A.brH 

i'RE~lDENCIA DO SR. FERNANDES TORRES 

A's 11 horas procede-se A chamada, e nchiio-se 
present~s os Sr>l. Santos Almeida , ToscRno, 
Ayres dn Nascimento, R~houças, Muniz Tavares, 
Vilella Tavare~, Nunes M11chado, José Pedro da 
Silva, Carvalho de Mendonça, Urbano, Mendes da 
Cunha, Amancio, Ferraz, F erreira França, Ribeiro, · 
Monjandim • Muniz Barreto , Santos Barreto , 
Valdetaro, Coelho Bastos, Torres-Homem, Fer· 
nandes Torres , Dias de Car11alho, Paulo Bar
bosa, Ottoni, Santos Azevet!o, Magalhães, Vieira 
da Cunha, Marques Lisboa, Machado de Oliveira 
e Mariz Sarmento. 

Aberla a sessão, é lida e dé-se por approvada a 
acta da aotecEJdente. · 

O SR. 1• SECRETARIO dá conta dos seguintes 
officios, de que a camara fica inteirada: 

Do Sr. hi~po conde capellão-mór. participando 
estar promptu para os trabalhos da camara nesta 
sesRão. 

Dos Srs. Thomaz Gotnes dvs Sant<'s, Josino do 
Nascimento Silva e Feroant!o Sebastião Dias da 
Motta, communicando que eomparec~rllõ no dia . 
da installacàu. 

De Sr. Manoel Jogé dfl So11za França, partici· 
panda que comparecerá a tomar as:~ento na as
sembléR geral no dia 2 de Maio. 

Do Sr. Francisco Al11ares Machado, communi· 
C'ludo ter sido accommettido de grave enfermidade. 

0 MESMO Sa. lG SECRETARIO communica â camara 
q 11e os Srs. Ramiru e Odorico lhe participárào 
vocalmente que estaviio prornptos para comparecer 
no tlia da installação da ass~n1bléa geral. 

Lê-se 11 entra em discussão o S<'p;uinte parecer: 
« A commiss:lo do poderes, em vista da lDdicaçiio 

do Sr. dPputado Silva Ferraz, é d'=l pllrecer que, 
por intermedio do governo se detl>rmine à ramars 
municipal d ... córte que expeça diploma ao sup· 
plenttl respectiv<•, em cooHequencia da mo1·te do 
deputado Januarlo da Cunha B~rbo,oa. 

« Sal ti das com missões, 29 de Abril de 1846.-J. 
N. Machado.- T. B. Ottoni.- U. S. Peuoa de 
Mello. » 

E' ~em d•' bate approvado. 
An~tunciandu-se e:~tar na sala ímrnediata o Sr. 

Joaquim Marce\lino d~; Brito. é introduzido com as 
formalidades do. costume, presta juram'lnto e tuma 
assento na camaru. 
L~-se e é ~opprvvado sem debate o seguinte 

parecer da comrnissão de constitUição e poderes: 
" A' comrnis~ào de podere~ Í•> rio pre~eotes os 

diplomas dos Sra. Antonio Pinto de Mendonça. 
Frederico Augusto Pamplona, Carlos Augusto 
Peilt•,to de Alencar. Manoel So·~res da Silva Be· 
zerra, Vicente F erreira de Castro e Silva e Joa
quim José da Cruz Secc•> , deput:J.doa elelt<•B pela 
província do Colará; assim como o diploma do 
Sr. Thomaz Pompêo de Souza Brazil, chamado em 
consequencía do tallecimento do Sr. José da C'1sta 
Barros; e finalm ante o diploma do Sr . José Vieir~ 
de_ Carvalho e Silva, viaJo em virtude de imfle
dimento participado do Sr. João Fernandes B11rros. 
A commissão confruntou toJos ess~s diplomas com 
as actas g~:ral a par~iaes, e O:\ achou conform <':s e 
legaes , tendo unicamente a fazer as seguí ~ates 
obscnllções : 

u Considera a commiasão inteirama11te d<lsti· 
tuida de !nndamento, e em parte evidentemente 
falsa, a arguição da camara municipal da capital 
da provinci11, q11~ndo d~clara tar sido {eita a tl .. 1ção 
no di11o 4 de Agosto, S6ndo aliás o de~tigna·io o .lia 
3 do mel! mo u1ez, nos collegios da S. Matheus, 
Sobral, Baturità, Qu<'ixeramvbim, AtaGaty, :).B.;r
nardo, Ieó, Granja, Jardim e Crat.o, e admira ê. 
eommiasão que a cawara municipal não enxer· 
gasse nas propriaa actas, que consUltou, da maior 

TOKO l 

parte dessas collegios, a declaração expressa ou, 
em outras palavas, a chra deducção d11 se terem 
Elles reunido no dia auterior, e praticado todos os 
aetos praparatorios requiJridos pelas leis. 

'' A commissào jul(:(a tamberu insignificante a 
f111La, aliás consideravel no conceito da camara 
municipal, de 12 votos na acta do collegio de 
S. Cosrue e S. Damiiio, fe.lt:o naturalmente de11ida 
a lista• aprese11taêias com menor numero de nomes 
do que o dos deputados que ela e província. Nem 
é essencial para poder annullar a eleição do eoll~gío 
do Sobral a falta da declaraçli.o do numero dos 
eleitores e cedulas recebidas, sobretudo porque, 
sommando a commissão todos os ~otos e con
frontando o SflU total com o numero de eleitores 
assignados, reconheceu sómente a dl1fereoça de 
duas lbtas, o que resulta Rem duvidl\ de não 
ha11erem assign•do doas eleitores, o qua é muito 
commum e frequente em os collegioa. Semelhante
mente a commissão não pôde apreciar com exl\· 
ctidão a arguição de iucompetencia do juiz de paz 
que presidiu o collegio de Icó por- ~io ~e achar 
ella provada, e nem mesmo o poder amrmar a 
camara accusadora, que apenas diz constar-lhe 
essa irr~gularidaJe; mas ainda quando se houvesse 
de annullar aquelle col\l"gio, assim como o de 
S. Matheus , onde parece ter havido duplicata de 
eleição pri rn olr•a, obserTa a eommissà•) que se
melhante annulhção não altera a votação nem 
quanto aos deputados nem quanto aos dous 
primeiros supplentes. 

« E' portanto a commis•ão de par~cer que sejão 
declarad .. s de;>utados p~la província do CAara os . 
Srs. Antonio Pmto de ~hndonça, Fre·lerico Au
RUSto Pamplona, Jnaquim José da Cruz Seeeoi 
Carlos August" ·p.;ixoto · dll AlAncar, Manoe 
Soares da Silva Bez.,rra, Vicente-Ferreira de C11stro 
u 8ilva, João FMnandrlS Barros e Thomaz Pumpêo 
de Souz,, Brttzil, 1• supplent~ H!\ ordem da votação, 
em consequencia do fallecimento do Sr. José dll 
Co,.ta Barros ; a;sim como que seja adznittido a 
tomar assdoto ' ' Sr. Jo>~é Vi~ira Rodrigues de 
Carvalho e 8ilva, hoje 1• snpplente, vi>~to o im· 
neo:limento participatlo do 8r. Joã o Fernandes 
Barros. 

« Sala da commiAsllo, 28 de Abril de 1816.
J. N. ,\{ar.h«d.o.-T. B. Ottoni.-U. S. Peuoa 
de .v ~!Lo. » 

O Sa. PRE>\lt>RN-rx. declua oa dit .. a Srs. depu· 
tadoa pela provio.:ia d•J Ceará, e annuncianJo·se 
estareu1 na sala uume liat11, são introduzidos com 
as formalidades do estylo, preatào juramento e 
tomão asaent'>. 

Nada maia haven·io o. tralar, levanta-se a aessãc 
pelas 11 \f~ horas da manhã. 

Sexta ses,.io prepa .... torla 
em 30 de ..\.brll 

PRE~IDENCU. DO SR. FERNANDES TORRES 

A's 10 1/2 horas Caz-se a chamad11, e verifica-se 
estarem presentes os Srs. Jansen, Toscano de 
Brito, Coelbo Bot,to ~ , Ay-res do Nascimento, Souza 
Martins. Souza R~mos, Rebouças, Oli11dra: Lisbc.a, 
Mun•z T>tvare -; , Vi!ella Tavar~s. Carvalho de 
Men<.iunça, M<!ndes da Cunha, Amancio. Ferreira 
França, Rob-J iro, Barbosa de Al .neida, ~brcellioo 
de Brito, Vei~ta. bispo conde, Muniz Barreto, 
Valtlt>taro , Machado de Ohvbir~t, :Meirellea, 
F~rnandes Turres, Diaa de Carvalho, Mello 
Franco, Sa11t .. s Azev.,do, D. Manoel, Vieira da 
Cunha, Secco. Peixoto de Alencar, Vteira d• 
Car'l"alho e Barros Pimentel. 

Lê-se e é approvada a acta da antecedente. 
·Nada hav~ndo a tratar, o Sr. presidente levauta 

a 11easio •• 11 hora&. 
2 



Câmara dos Deputados - Impresso em 13/01/2015 16:26- Página 1 de 1 

SETIM.A. SESSÃO PREPARATORIA E;\1 1 OE MAIO DE 1846 10 
Setlma aessAo preparatorla 

Clm t o de llaio 

PBESIDE'NCI.A. DO SR. llONlZ TAVARES 

Pt:las ll horas d:1 manhã faz-se a chamada, e 
achão-se prrSt' utes os Srs . Jans''", Toscano de !' 

Brito, Ayr~;s do Nascimento , . B:\rr·lS Pim•Jratel, 
H. t' houça ~, Olivdra Lisboa, Muniz Tavares, Víltlla I 
Tavares, M"ndes da Cunha, Amancio, F~rraz, · 
Ferreira França, R1beiro, Barbosa de Almeida, 
Amaral, :Marcdlino •Je Brito, Moujandim, Veiga, 
Muniz Ba~reto, S!intos B :ureto, Vald~t •r<_>, An~ào, l 
J <JSé Fel iCllln<l, Dlti.S de CarvalbQ, c~rquelra LP- lt~ . l 
Sant• s Aze\·edo, Mxgalbães, Vieira da Cu !lha, I 
padre Pu. to, Pãmplona, Secco, Pcix.. ,to dtl Alencar, 
Bezerra, Souza Brazil e Vieird de Carvalho. ! 

Aberta a sess.to, é lida, e dá-se por approvada ·
1
• 

a ac.ta da antecedente. 
O Sn. lo SECRET.A.RI<> dá conta dos segtlintes ! 

avisc.s do miuistel"jiJ do imperio, de 'lUe a camara l 
fica inteirada : 

Communicando qu~ a mias·' do E~ pirittl·Santo 
terll lugar no dia 2 do conente, na capella im· 
peri>•l, l'ls 11 hor,•s da ma!ihã. 

Participando que S. M. o Imperador receberá 
no paço da c1dade a uma hora tld tarde do dia 
lo do corrente a deputB"çào que tende de sabbr 
a h .;re e lugar da abertura da assemblóa geral . 

Commu ,licando haver expedidc) ordem á camara 
mu nicipal desta cõrte para r emetter o cornpetentd 
uipl•>ma ao supplolnt•o qu'! dt~v~ t r.mar assento na 
·~a tnara C•1 tliO r •J pr.~ sentarJte péla provincia J., Rio 
de Janeiro, em consequ oncia d • fall ~ cinl!.mto da 
Sr. corh'g·1 .Januario da Cunha Barbus :. 

O S1t. PaEslD&NTK t:onvi,lll a cr1mara prHa com- • 
parçc.,r am .• uh:< U'l. t'.ap -lla irnp.•rial, afim d ., as di~ti r 
á mis<n Jo E s p;rito -Santo ; cl i~ualu,ente Cünvida 
a d ~putação n ,,m,·adH para sr• dirigir ao paço e 
saber o lugar e hora em que S. M . o !tnpo·rador 
tem <!e abrir a ass.;wbléa g~ral ; e declara que 
fica inte. rornpUa a ses"=i·> até que volt A a mesma 
deput,lçãu. 

A uUJa hora e dez minutos continúa a sessão. 

o Sr. Ferreira Franço.~. :-A deptltação 
nomeao.ia plira sabeo· d.J S. M:. o Imperador o 
lugar a h ;Jra da abertura da a~sembléa ge r>~l 
foi introtluzila á prusença do mesmo augt1sto 
senh••r, qu~ se dign"u responder qu., n sessão 
imp•.' rial da ab~rtura t~rà lug•<r uo paço do senado 
á Utha llor .\ da tarde. 

A resposta é rec~bid 3 com muito especial agr;ldo. 

O SR. PaE•IDENTE convida os Srs. deputados 
a que se· aprf sentem no senado no dia 3 de Maio 
ã hora indJcRda. 

Levanta se a Sdssíio á tlma hora e um quarto. 
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SESSÀO ~PERIAL DA ABERTURA 
DA 

AS~El!BLÉA GERAL LEfiiStATIVA 
EM 3 .DE MAIO DE 1~6 

PRESIDENO:tA DO SR. MARQ~ DE LAGES 

Reunidos os Srs. deputados e l!enadores, ao 
meio dia, na sala d~s sessões do senado, são 
nom~ad••s para a deputação quto deve receber a 
s. M. o lDinenl<lor ns Srs. Jepulado~; J naquim 
Vieira da Cunha, Ern~stv, Jusinn , Jdnseu do 
Paço, Pllixot•> dP. Alencar, Sl\dos e Almeida, Cruz 
Secco, G ·tulio, R·· bouças, Mip:uel do S11cramento, 
Pacca, Marmho, Carvalho, Carvalh•• de Mendon~a, 
Muir .• tles, Mü~alhãe::, Piuto de Mendonçn, Dias 
da l\lotta C.orvalho e Silva, Gntnes dr.s .Santus, 
Souza França, Souza Ramos, Mariz Sarmeuto e 
Alvarengt~.: e ns Srs. seua•l or"s Oliveira, Clemente 
Per~ira, Araujo Vianna, Miranda Ribeiro, Paula 
AlbuGu~rque, visconde de Co11gouhas, Monteiro 
de B~rrc.s, C11t 11~iro Lt!àO, Oliveira Uoutinbo, 
Dantas, Cunha Va,.: concell"s e viscc.nde de Monte
Alegre : e para u deputação que d~ ve rH:eber a 
S. M. a Imperatriz o' Srs . deputados D. Ma••oel, 
Silva Ferraz, Santos Barreto e Marques Lisbna, e 
os Srs. $enali<>re>~ con·.ll! de Vu.\ença e Alu.eidll 
TQrr~~ -
. A' uma hora da tarde, annunciando se a chega.! a 

de S. M. o Imperador e de S. M. a Imperatriz, 
s .• bem as dttputações a esperdl·os á porta do edi· 
fiei o. 

S. M. o lmperBilor, rt>vestido de todos os attri
butos da realeza, entra na sala, onde tl recebido 
pelo Sr. prtsidPnte e secr.,tarios. o~; quaPs unin· 
do·;i8 ti d tlputaçào acomp" nhiio o mesmo au~u~to 
senhur até o thrtJno. Sua Magestade toma nss<Jnto 
e maud11. sentarem-se os srs . senadores e depu· 
tados. • 

S. M. a Imperatriz é ao:ompr.nhalia pela depu
taç!'io até á tribuna que lhe é reserv.tda á direita 
do throno. 

Na tribuOfl da esquerda acha·se o corpo diplo· 
mt&tico. 

Os Srs. ministros MarcelliM •le Brito, Hollanda 
Cavalcanti e barão · dtl Oayrú, t0mito aRsento no 
lugar qu'l lhes é destinado á direita do throno 
impHiKI. 

S. M. o Imperadt•r tenJo recebido das mãos do 
Sr. Marcellino de Brito, ministro do lmperi .~, o 
autogrtlph<> d .1 !alla do \bruno , passa a le1· o 
segu&nte em voz alta e pausada: 

« Auguste>s · e dignissimos senhores represen· 
tantP.A da nação : 

" E' com o sentimento da mais viva satisfação 
que vejo reunidos, em torno de mim , os repre· 
sentantes da naçiio. 

" Esta época. a~11ardada sempre com justa con
fianç ~ pelos braz1leiros, offerece annualmente ao 
vosso zêlo e interesse pelo paiz os meios de pro· 
moveroles o seu b~m· estar e a sua prosperidade. 

« c,,of,,rme vos declarei na falia do encerramento 
da sessão passaóa, visitei as pro\' ' ncias de Santa 
Catbarina, S. Pe•1ro do Ric. Grande e S- Paulo. 

« As demonstrações que me derào todas estas 
prov1neias da ~ua adhesão ê minha imperial pessoa 
e familia, e ê constituição política i1o imperio, 
penhorárâo a minha gratidão. 

« O progrc:sso que ellas apresentão na eivilisação 
e na industria, e os recursos de que a natureza 
as dotou. afi~~onção o rapido desenvolvimento de 
sua oro&p.;l'idade. 

« Todas as províncias estão em paz : e este 
beneficio da Providencia contribuirã para facilitar 

a execução das medidas que a vossa illustração a 
patriotismo julgnrem opportunas e acertadas para 
prot·~ger a riqul\za do paiz. 

cc Laa.ento profundamente os males com qne a 
secca tem fl.agellado algumas províncias do norte, 
principalm~nte a do Ceará . · 

" O m~u governo a~udio , com os meios de que 
podia dispõr, para attenuar os males que afiligirão 
os mP.us snbditos naquelltls provincias. 

« S,gundo R b Ultimas IJOticiaS, ltS chUVaS tinhãO 
principiado a cahir com abundancia; mas, nem 
será possível reparar promptamente todos os 
estr•1gos d11 secea, nem o meu governo poderá 
suspender os soecorros da que ainda necessitão 
aqudlas províncias. · 

« Tenho procurado cultivar relações de boa 
intelligencia com todc:.s os governos da Europa e 
da Aruerica. · 

" A cessaçã ., da~ medidas convencionadas entre 
o Brazil e· a Grã-Bretanha para reprimir c. trnfico 
de escravos, foi notitica '1a em tempo opportuno 
pelo meu governo ao de S. :M. Brit,nnica. Depois 
dP.sta notificação, passou uma lei no parlamento 
britannlco, sujeitando á jurisdio:ção dos tribtlnaes 
ingl ezo~s, os navios brazileiros suspeitos de empre
gados naquclle trafico . 

« O meu governo prote~tou contra este scto, 
dando deste protesto conceciment•J á todas as 
potencias amig~s - Fit'l ao empenho contrahido 
de pôr termo ao trafico de africdnos, não deixará 
~.omtudo o meu governo de defender as preroga· 
tivas da miuha c<l rõs e os direitos nacionaes. 
Para tão justos fins, conto com s vossa coadju
vação leal e patriutica. 

a Nas republicas do ·Rio da Prata ainda durão 
infulizmeole as lutas que as dividem, e que .. m 
têon prol•mg:r.do a guerra. Faço ardentes voto~ 
pelo reostab. ·lAcirntlnto da paz e da ordem dos 
povos vizinhos: e de acr.ordo com os interesses 
do paiz, e cum os princípios de neutralidade que 
o meu governo se tem ,.roposto. auhelo o termo 
d~ uma situaçiill tão aftUctiva para a humani
darlo. 

<1 Ser-vos-ba apreseutado o orçamento da receita 
e despeza. Por elle conhecereis o augmento que 
a r!uell& tem ti ,io, e os esforços que tem feito o 
meu goveron par•l estabelece.r, por meio de reduc
ções judiciosas, o indispen~avel cquilibrio entre a 
renda e a despeza do estado, sem c gravame de 
novas imposições. 

« Pelos relator! os das diversas repartições conhe
cereis o estado do! cada uma dellas, e as medidas 
que convem adoptar em beneficio 1\a "ll&.çào. 

cJ Augustos e dignlssimos senhores represen
tautes da nação I Tendes com patriotic& solicitude 
prestado semprol ao meu governo o vo~so leal 
apoio, e o concurso de vossas luzes. Eu vos 
agradeço tão importante coadjuvação • e eonfi.o 
que ella continuará, contribuindo v6!t, por esta 
fôrma, para <!levar o pl\iZ !lO gráo de prosperidade 
e gloria a que é destinado pela Providencia. 

« Está aberta a sessão. » 
Finda fBta leitor!&, SS. MM. Imperiaes reti

r-lo-se com o masmo eerem'lnial com que haviio 
sido recebidos , e o · Sr. prssiden\e levan\a a 
sesaio. 
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12 SESSÃO ~M -\ DI:: MAlO UE 1846 

PUSIDENCI.A. DO SB. FERNA:!<.'DitS TvRBES 

A's 10 horas e meia da manhã abre se a sessão . 
lê-se e approva·se a acta da ultima prepara
toria. 

:a.:XPEDIENTE: 

Lê-se um oflicio do Exm. Sr. Joaquim Mar
cellino de Brito, participQndo que S. .M. o Im
perador, por decreto de 2 do couente, houve por 
bem encarregal·o ioterinamdnte do minist~rio 
dos negocio:> da justiça.- Fica a eamarló. in
teirada. 

Remette-se ti. commissão de poderes o diploma 
do Sr. Carrão, deputado por S. Paulo. 

o Sr. Ferraz (peltJ ordem):- Tenho a 
satisfação de apresentar, e maad11r á mesa o 
diploma do Sr. Pau\ino José Soares de Souza, 
deputltào pela província do Rio de Janeiror para 
que và , conforme o estylo, com urgenc1a, IÍ. 
commissão respectiva. · 

Aproveito a occasião para suscitar uma questão . 
que julgo interessante. A leiturll do officio do 
Sr. Marcellino de Brito, llm que communica a 
esta casa que se a.:ha pree'ncbendo interinamente 
o lugtu de ministro da justiça, suscitou PIY' m"u 
espírito sérins duvidas ~>obre dever e · L~ seuh ·r 
deixar vago o lu~:ar de supplente de úcputnJo 
pela minlia província , e proceder-.se a nova 
eleição ou não. Esta questiio me p>~rece qne 
deve de ser quanto antes decidida, c pvr isso .,u 
apresso-me quanto antes a offerecer a . seguinte 
indicação. ~U.) 

ELEIÇiO DA 1\!ESA. 

Sahe eleito presidente o Sr. Fernandes Torres 
com 56 votos, tendo obtido o Sr. Limpo Utl 
Abreu 7 votos, o Sr. Souza França 2 e v Sr. 
Ramiro 1. 

Sabe eleito vice-presidente o Sr. Muniz Tavares 
com 47 votos. 

Lê-se um officio do Exm. Sr. Joaquim Mar· 
cellino de Brito, participando que S. :M. o Im
perador houve por bem, por decreto de 2 do 
corrent11, nomcal-o ministro e secretario de estado 
dos negocios do impot'io.- Fica a camara in
teirada. 

Sabem eleitos: para to secretario o Sr. Dias 
de Carvalho, com 56 voto.;. ; 2•, o Sr. Muniz 
Barreto, com 52; 8•, o · Sr. Toicano de Brit· •, 
com 4ó; 4,o, o Sr. Barbosa de Almeida, com 4S. 
Para 1• aupplente o Sr. Cerqueira Leite, con1 8 
votos; 2•, o Sr. Wanderley, com 7. 

Segue·se a eleição de eommissõP.s. 

USPOSTA. Á. ll'ALL4 DO THBONO 

São eleitos os Sra.: Marinho com -!9 voto~, 
Urbano 48 e Souza França 35. 

C'ONS'l'lT'OIÇÃ.O E PODEUS 

Os Sra.: Ottoni com 47 votos, Urbaa.o 41 e 
Nunes Machado 32. 

:Remette-se á commissíio de constituição e pu · 
deres a indicação do Sr. Silva Ferraz. 

1• aoJOassio Do oaç.lllENTo 

Os Srs.: Saturnino com 48 votos, Antão 47 e 
Amaral45. 

E' introduzido na sala, acm as formalidadea do 
eatylo, o Sr. Limpo de Abreu, de~ntado Dela 

·· provincia de Mlnaa Geraes; presta Juramento e 
toma assento. 

() ia. Faau pede a palana pela ordem • 

m11nda t\ mesa uma in·licaç:io assignada por elle 
e pelo Sr. Ayres · do Nascimento, afinl de ser 
chamado o Sr. Francisw de Que1roz Coutinho, 
suppl~nte pelot proviu,;i~~o •lo Rio Gmnde do NorLe, 
visto que o dtlputado proprietario não compa
recerá á. pr('.::~ente sessii.o. 

Contiaúa a eleição de commissões • 

2• COfaOU~SÃ.O !lO ORÇAMENTO 

0> Srs.: Souza França t:orn 41 votos, Wan
derlev U e Ml\cba•io de Oliveira 83. 

Lê.se um oflicio do Sr. Ulinistro da marinh!\, 
pedindo lhe seja designado o dia e hora para 
apresentar o relatorio da repartição a seu cargo. 

O Sa. PRESIDt<.:NT& designa o dia 5, ás 11 
boraa. 

Lê se, e é npprovado sem debate, o parecer 
da con1mi~siio de poderes que legallsa o diploma 
do Sr. Joàv da Sil\'a Carrão, deputado péla 
prov1ncia de S. Paulo. 

O Sa. PlUl:!+lD&NTa.: declara d6putado por S. Paulo 
o Sr. Joilo dn Silvo. Cnrr,\o; e achando-se este 
senhor na salB immedillt:.t, é introduzido com as 
furmlllhladus do t!Btylo, pn~sta juramento e toma 
üsllentn. 

Contlnú 1 a el•Jiçlio. 

3• CO'M:W:SSÃO D() OBQAM'&NTO 

O" s.·s.: Getulio com 40 votos, J. Coelho 46, 
Marques Lisbo>~ 39 . 

Lê-se uu1 officio do Sr. barão de Cayrú., par
ticipandó que S. M. o Imperador houve por 
bem nomeal-o ministro e secretario de estado 
dos negocios estrangeiros. -Fica a camara in-
t..,irada. . 

Continúa a toleíções das commissões : 

1• COU\tiSSÃO DE CONTAS 

Os Srs.: Vilella Tavares cou 40 votos, Tavares. 
Bastos 38, D. Manoel 35. 

2- COII!JCIS8ÃO DE CONTAS 

Os Srs. • Antonio Joaquim de Mello com 44 
votos, José Pedro da Si!v<1 44, Gavião Pei
xoto .U. 

3• COK:W:SSÃ.O DE CONTAS 

Os Srs.: Stockler com tf\ votos, Tobias 46, 
Aftonso Ferreira 46. 

COJODSBÃO DE PENSÕES E ORDENADOS 

Os Srs.: Wanderley com 53 votos, Alvarenga 
50, Peixoto de Brito 48. 

CO~SSÃO DE FAZENDA 

Os Srs.: Souza França. com 39 votos, 'Muni:r; 38, 
Souza Martins 81. 

Dada a hora, o Sr. prteidente dt\ a ordem do 
dia, que é a continuação da eleição de commis· 
sões, e levanta a sessão depois das duas boraa 
da tarde. 
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SESSÃO EM 5 DE MAIO OE 18.\6 13 
Sessão em r. de !llalo 

PRESIDENCIA. DO SR. FERNANDES 'I'ORIIES 

A's 10 horas verifica-s& est:trem presentes 5-l 
deputados. · 

E' lida, e dá -se por approvada, a acta da ante
cedente. 

O Sa. 1• SEcn:&·r.uno dá contt\ dos seguintes 
officios : 

Do Sr. mini~tro da marinha, pedindo dia e 
hora para aprel'entar a prop,lsta para fixação ele 
forç~s navaes para o anno financeiro de 1847-
1848.- E'-lhc designado o dia de hoje pela 1 hora 
da tarde. 

Do Sr. mini4triJ do imperio, remetten•lo o au
togr!\~>ho saucciollado da r&solução que autoris.a 
o governo para mandar viaj>~.r á It\\lia o pintor 
Raphael Mendes dd Carvalho. 
D~ mesmo, com uma rt>present:\ção da assem

bléa pr.?<>ineial do Ceará, pedindo Ul'l emprestímo 
da 40:000SOOO par:l att6nd;·r âs mais urgentes 
despezas da provincia.-A' pr-imeira commissão 
do orç .. mento. 

Do mesmo, com os cópias dos acto~ !egisl1tivos 
da assembléa provincial de Mattn·Grosso, pro· 
mulgados na sessão ordinaria de 1845.- A' com· 
missão de assembléas provinciaes. 

Do mesmo, transmittindo o officio d•> presidente 
da Bahia de 25 de Setombro de 1845, informando 
sobre o requerimento em que os 11gentes da 
companhia bahiana de naveg-ação por vapor 
pedem um nm subsidio de lO:COOSOOO annuaes. 
e a cópia do contracto celebrado entre a mesma 
companhia e a prtlsidencia daquella província. 
-A' comm!s~à'l a que está atrecto este ne· 
gocio. 

D,, mesmo, com a consulta do tribunal da junta 
do commercio, !lgricultura, fabricas e navegação, 
e mais documentos relativos ao requerimento 
em que o 2o tenente reformado J.,aq•lim Fran· 
cisco de Souza Na varro pede a concessib de duns 
loterias de 120:0008000 cada uma a beneficio do 
seu estabelecill\ento ou laboratorio para purificar 
oleos . -A' commissiio a que está affecto este 
neg·lcio. 

Do m~;s:no, remetteudo 110 exemplar-.s de uma 
memoria do Dr. Domingos Marinho de Azevedo 
Americano, sobre o estada actual das Instituições 
medicas üa França, Prussia e Grà-Bretanha.
Mandi\o-se distribuir pelos membros da casa. 

Do mesmo, participando havor o presidente 
do Piauhy creado collegios eleitoraes nas villas 
de J,•icoz e Jen.unenba.- A' commlssiio de con
stituição e p·oderes •. 

Do mesmo, do theor seguinte: 
« Illm. e Exm. Sr.- T.mdo S. M. o Imperador 

Incumbido á secção do conselho de estado a que 
pertencem os negocíos do ímperio, a organlsacão 
de um projecto de lei que interprtte ou reforme 
os artigos do acto addícional, que dão lugar a 
continuas couflictos entre o governo e as assem
bléas provinciaes; e requisit8ndo a mencionada 
secção que se lhe remettão todos os actos, 
representações e quaesquer outros documentos 
de que constem os ditos conflic~os; de ordem do 
mesmo nugusto senhor me dirijo a V. Ex. para 
que haja de dar as convenientes providencias 
afim de todos os papeis desta natureza que por 
ventura exlstão na secretaria da camara dos 
Sra. deputados sejão transmittidos a esta secre
taria de estado dos negocios tio imperio, para 
se poder satisfuer áquella requisição. . 

«Deus guarde a V. Ex. Paço, em 10 de Dezembro 
de 1S.S.- Manoel Alou Bronco.- Sr. Joaquim 
Franciseo Alves Branca Muniz Barreto. » -A' 
commissão de assembléas provinciaes p;.ra que . 
dê seu parecer. 

Do m81mo, com a cópia da lei da assembléa 

pr:>vincial do Espírito Santo, n. 7, de 12 de 
Nov;m~bro de 1814, declarando que tica sendo de 
grande gala na mesma província o dia da festi
vidade de Nos!l>l Senhora da Penha, e do parecer 
da respectiva secção do conselho de est:tdo a 
rc:osp~ito da mesma lei.- A' com missão de assem
bléas provinciaes. 

Do mesmo, com cópi~&s authentieas das actas 
dos collegios da cidade de Maceió e villa de 
Sant'Anna, relativas á eleição para deputados 
g~raes, a que ultimamente se procedeu na pro
víncia Jas Alagõas.- A' commissão de consti· 
tuição e podere~. 

Do mesmo, com a copia da lei provincial do 
CMrá de 24, dA Julho de 1844, que regula as 
aposentadorias dos empregados provinciaes. -
A' commis~ão a que esta afl'ecto este negocio . 

Do mesmo, com c6p1as da lei pruvincial do 
EsJJirito Sa11.to, de 29 ele Novembro de 18!4, n. t5 

! suspendendo o pagamento do ordenado que perceb~ . 
Dyonisio Alvares de ReT.endo como secretario . 
aposentado do . g•>Verno da mesma província, até 
que a assembléa g.lral decida sobre a legalidade 
da resolução q ua a apos;mtou ; e do parecer do 
conselho de estado a eate respt:ito .-A' com missão 
de assembléas provinciaes. 

Do mésmo, com consulta da respectiva secção 
do couselbo de estado sobre a lei n. 216 da 
assembléa provincial de Santa Calbarina, de 
2B de Maio de 184.'5, approvando as posturas da 
camara municipal da cidade do Desterro.- A.'s 
commissões de assembléas provinciaes e camaras 
municipaea. . 

Do mesmo, com consulta da rderida secção do 
conselho de estado, sobre a lei provincial de 
~btto Grosso de 8 de Maio de 18~:> • . n. 2, que . 
OI'C& a receita e fixa a despeza daquella província 
para 18~-1846, e cópia do <·fficio do respectivo 
presidente de 17 de Julb.o, dando os motivos por 
que entendeu dever excluir da sancção o art. 5• da 
mencionada lei.- A' commiRsão de assembléas 
proviociaes. 

Do llJe~mo, remettendo cópias das disposições 
de leis provinciaes a respeito de Rposeotadorías 
de empregados provinciaes.- A' commissãa a que 
estê. aif<lcto c:ot.J negocio. 

Do mesmo, com duas representações da assem
bléa provinc1al de Santa Cathariria, pedindo em 
uma esclãrecimentos sobre a genuíno sentido do 
art. '!3 do acto addicional, e em outra a coDcessão 
de duas loterias extrahidas na cOrte, para a 
edificação da igreja matriz da villa de S. José. 
- A's commissões de assembléas provinclaes e de 
fazenda. 

Do mesmo, communicando haver o presidente 
de Pernambuco creado mais um collegia eleitoral 
no Exú , comarca da Boa Vista, na mesma 
província.- A' commiMsão de constituição e po
deres. 

Do mesmo, fazend'> igual communicllção a res
peito do collegio eleitoral cr&a:io pelo presidente 
de Matto-Grosso na povoação ele Albuquerque, 
da mesma província, como cabeça do districto.
A' commissão de constituição e poderes. 

DG mesmo, eom consulta da respectJva secçio 
do couselbo de e; tado sobre os actos legislativos 
da assembléa provincial da Bahia promulgados 
em 1815. - A' commissão de assembléas pro
vinciaes. 

Do Sr. ministro da fazenda. com um doa au,o· 
graphos sanccionados do decreto da assembléa 
~eral, fixando a despeza e orçando a receita para 
18-lõ-46. - A' secretaria. 

Do 1• secretaria .to senado, com a proposiÇão 
do camara dos Srs. deputados. concedendo loterias 
ao theatro constitucional fluminense e ao actor 
João Caetano dos Santos, emprezario da companhia 
do de Santa Thereza, com as emendas approvadas 
pelo senado.-A imprimir. 

Do m81mo, partici('l'ndo constar, por otllcio da 
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1! SESSÃO EM. 6 DE MA.IO OE 1846 

repartição do imperio de 9 de Setembro de 1845, 
haver sido sancciollada a resolução approvaudo 
as pensões coneedidas à baronrza de Taqu~ry. 
e a D. Libaui~ Joaquina de Souza Frdre 
Cogominho e suas duas irtll!1s. - Frca a camara 
inteirada.. 

Do mesmo, particip!lndo que o senado adnptou 
e v«i Jirigir á saucçao imperial a re;oluçiio 
declarando que os secretarias e m'ds empregados 
das camt>ras munidpaes que forem e\eitos ve
readúres não poderáõ accumular as funcçÕê:> de 
seus emprt>g0s. 

Do mesw•J, fazerulo semElhante p;,rticipação à 
respeito da proposição do poder executivo, pedindo 
um credito supplementar para as despezas do 
exercício de 1844-45. 

Do mesmo, co!Il a copia autbentica da fatla l;flm 
que S. M. o Imperador abri" a sr..:;siio <la ass~mbléa 
geral:-"á' commissiio respectiva. 

Do Sr. ministro riu guerr,t, com r~prese11tação 
do capitão do corpo de ens:~enhe\r"" Antí>n\•> P~dro 

·de Alenc11stro, ~rchivi~ta do urchivo militar, que 
pede se Ibe concedão os vencimentos da commí,.,iiu 
activa, estabelecidos pelo regiuh',nto de 7 de Abril 
de 1808, para os o:llici11es encarregados de tra· 
balhos propria·.nente Ju archivo, e que {orào 
reduzidos aos de residP-nCi>~ pelo decreto de 7 de 
Julho de 1821.- A' 3• commi:lsão de. orçu.meuto. 

:E' lido e approvadc. o seguinte !Jaracer: 
1.1 A' comm!ssão de poderes foi presente o dipl•Jma 

do Sr. Paul i no José Soares dt 8"uz11, chamado 
para substituir 11 vaga que driX•lU nPsta ca111ara 
o deputado Janu»rio da Cunha :Barbosa ; e 
confrontando o wesmo diploms com a acta geral, 
e esta cow as parciaes, reconheceu que o lt;esml} 
Sr. PauHuo é o segundo votlldo na ordem dns 
supplentes ; e que havendo sido nomeado senador 
o Sr. conde de C~xins, 1~ suppleut .. , é 11 comrnissiio 
de parecer que seja dec\arado deputado por esta 
província. 

« Paç.J da ca•nara dos deputados, 5 de Maio de 
18!6.-J. N. Macha.do.-T. B. Oetoni.- U. S. 
Pessoa de Mello. , 

O SR. PR:l:SIDJmTE declara deputado pela pro
víncia do Rio de Jaoeiro o Sr. PauHno JOsé 
Soares de Slluza. 

Annuneiando-se a chegada do Sr. ministro d:1 
m11rinha, é introduzido com as formalidades do 
costume, e lê s.s seguintes ptop<:~'i>tas qlle "à\) á 
cowmissiio respectiva: 

« Augu~tos e dignissiwos senhores representantes 
ds. nação. 

«De ordem de Sua Magestade o Im parado r, e 
na couformidade da Je1, venho apresentar-vos a 
proposta de fixs.ção de Corças navaes para o armo 
financeiro de 18-t7 a 1848. O go-vetno <:lntende 
que no dito anoo é sufficiente u'"a f·Jrça igual 
á que presentemente se acba decretada, por 
isso que as neces~idades do serviço naval subsistem 
as meswa.s. 

PBOPOSTA 

« Arti~o unico. As disposições d.a lei n. 342 de 
6 d., Me.rço de 1845, que fixou as forç:os de mar 
para o anno finBnctiro de 1845 a 1846. continuão 
e!Il vigor para o arrno financeiro de 1847 a 1848, 
com declaração de que em. c\tcumstaucias otói· 
narias as forças activas eonstaráõ de tres mil 
praças. , 

c Augustos e dígnissimos senhores representantes 
da nação. 

" Em cumprimento da lei, venho apre~entar-vos 
a proposta da fixação das forças de terra para o 
anno financeiro de 184.7 a 1841'!. Com a {orça n~lt\\ 
pediJa, que é a m~sma decretadn actualmente, 
Julga o govemo ficar suffi.cientemente habilitado 
para occarrer ás iudit~pensaveis urgeneias do ser-
viço milít.a.t. · 

PRúPOSTA 

« Artigo unico. As disposições do decrete) u. 356 
de 30 d~ JuiJJC' de 1845, qn~ fixa as forças dtl terra 
do anuo finar~cdro qua ba de correr de 18!6 a 
lS-!7. cnnti.<\Ui\<l »m v\)Sor paTa o anno financeiro 
de 1847 a iS1S. » 

ORDEM DO DIA 

Nc)meação Je comm1ssões: 

. JUSTIÇA CIVIL 

Os Sr~. : Moura Magalhães. com 41 votos 
Franca Leite, 40; C-"rqueiru, 39. 

3US'Ilí;·A. CB11>lDIAL 

Or. Srs.: Limpo, cum 46 votos ; Rebouçat~,44 ; 
Veiga, 38. 

PlPLOMAClA. 

os·srs.: Limpo, com 39 votos; Ramiro, 34; 
Dias da Motta, 3a. 

MARINHA E GUERRA 

0,; Srs., J,,i\Q Pau\o, com ·lli votos; Co~lho, 29; 
Paulo Barbvsa, 29. 

REDACÇÃO 

Os S•·s.: Odurico, ,_,,m 50 vot'JSi Lopes Gama, 48; 
Ferreira PerliJa, 38. . 

CAl!A.FIAS MUNICIPAES 

Os Sre. : Sant••s. e Almeida, com 31 votos ; 
Co~;H~o Bastl:l-1. 31}; '6t:cco, ~ô. 

.,tSSEMB(.ÉAS P&OVJNCIAES 

Os Srs.: Souto, com 40 vlltos ; Vieira da Cunha, 
39 ; Franco de Sá, 26. 

CO:I!MERCIO, AGRICULTURA, L"1DUS1'RIA E J,RTES 

Os Srs.: Tbomnz Gomes, com 50 votos ; Ribeiro, 
48 ; Jausen do Paço, 46. 

lNStr5!.U~((b_() 1?1JBL1CA 

Os Srs.: Magalhíi~>s, com 42 votos ; Torres
Homem, 41 ; Muniz Tavares, 33. 

S.AUDE POBLlCA 

Os Srs.: Meirelles, coru 52 votos; Mello Franco, 
47 : Thomaz Gomes, 37. 

O SR. PaJl:~IDENTE dá oara ordem do dia o 
rlecreto n. 139 -de 1845 interpretand\l o art. 10, 
§ U do acto a.dd\ei<mal, ~· a. Tetwluç.ào n. 140 
de 1845 sobre guardas nacionaes do Pará, e le
vanta a seosào. 

Sessão em 8 de lllalo 

P&ESIDENCIA DO SR. MUNIZ TAVARJ.:S 

SollnURio.- Expediente. - Requerimentos. Soe
carros ao Oea..,.d:.. Im-pQsiçdo ~obre as bestas de 
carga q~U trunsitiio pela pro~incit~ de Minas. 
-Ordem do dia. - Eleições de commissões 

A:~ 1~ lf'l horas da manhã, feita a chamada, 
acha-se presente numero legal de deputados, e 
abre-se a sessão, 

E' lida e apprOVHda a acta da antecedente 
sessão. 
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O Sa. lo S~~:cRETARtO dá conta do expediente 
lendo o seguinte: 

Um ·>fficio do ministerio do imperio, remetteodo 
a cooelllta. do consP.lho •ie estado sobre o of!icio 
do presid P.nte ·lo Rio Gra.r~d!l do Slll, ped~n,~o 
esclarecimentos ác~rca dos elf~itos da ammstt:l 
conc!i•1id'i á-: pijssoas envo~ lvidas na r ebelli:io qlle 
t~ve lugar naquclla pt·ovincia.- A' commis3ào da 
cons~iluição e poderes. -

Outro do mesmo mtnistel'io, remetteudo o parecer 
da secção de justiça do conselho de r.stold•> -:ob_:e 
a tabella dos àirdtos p"rochiaes.-A' comm1s~ao 
ecclesiastica. 

Do mesmo mir~isterio, participando estar S. M. 
o Imp~rador inteirndo das p~sso11s qlle com 
poem a mesa desta camara. - Fica a camara 
int~irada. 

D•J Sr. J0sé Joaquim Fern!lndes Torres, l?ar~i
cipando achar-se nomeado mitfistro e secretariO de 
estado dos negocios Ja justiça. -Fica a camara 
inteirada. 

Do 8r. João Paul.:> dos Santos Barreto, . parti· . 
cipa11do estar nomeado ministro e secretario rie 
estado dos n!'gocios da gu erra.- Fica a camara 
int,..irada. 

D0 lo secretario do senado, participando a 
nomeação dos membros que compoem ~ mesa 
daqu~lla camara na presentd sessão.- Fica a 
camara inteiral:la. · 

Do Sr. deputado· José Joaquim Machad~ de 
Oliveira, part&copaudo não comparecer por molesto. 
-l<'ica a camara inteirada. . 

Vtio a corumissào de assembléas provinciaes 
os actos legi, lativos d« assembléa pt·ovincial de 
Mina~, promulgados na sessoio do corrente a_!! no ; 
os actos le~islalivos promulgados na sessao do 
anno passado das I'SSembléas das províncias de 
G<Jys.z, Parabyba, Piauhy, Rio Grande do Norte, 
E 8pirito·Silnto e Sergipe. 

Remette·se á commissiio 1• do orçamento, uma 
representação da assembléa de M1nas, pedindo 
uma cousigna~ão na lei do orçamento para a 
província. 

A' do marinha e guerra, olltra representação da 
mesn•a >lssembléa, pedindo modificações n&o lei da 
guarda nacional. 

A' 1• do orçamento, outra representação da 
mesma assembléa, pedindo a cessação do sello nas 
transferencias das apvlices da divida publica 
daquella província. 

A' de constítuição e poderes, outra represen
taçã(l da mesma 11ssambléa, pedindo a restricção 
do direito de elegibilida.1e dos pret:identes, com
mandantes de arm~, chefes de repartições civis 
e ecelesiast1cas e magistrado~. 

E' remettida ao Sr. presidente, para a tomar 
em considerllçiio, a representação da assembléa 
provincial de Q .. yaz, em qoe pede a continuação 
da discussão do projecto de lei apresentado 
nesta camarn em 19 de Maio de 1845, sobre 
o deferimento da pretenção de João Duarte 
Coelho. . 

A' commlssão 1• do orçt~mento, a representação 
da assembléa provincial do Rio Grande do Norte, 
pedindo um su,.primenw pelo \hesouro geral, 
~ vista do est 1do calamitoso em que se acha 
aquella província em consequencia da secca. 

A's commiSl!Ões 1• e 2• do orçamento a repre· 
seotação da assembléa do Piauhy, pedindo diversas 
medidas financeiras . 

A' de estatística, a representação da assembléa 
da Bahia, pedi o do a revogação do acto legislativo 
que desmembro~ do município o1a Ab~adia 4a-~_uella 
província para Incorporar á de Sergtpe o terr1tor10 
além do Rio Real, eomprehendido entre este rio 
e o de Sagoio. 

E' remettido i ssguiote commiasão de orç:tmento 
o req:crim~ütú dtr Jc:nsé Luiz Aives, professor 
publico da lingua ingleza nes\a córte, e_m que pede 
augmento de ordenado. 

t.) 

A' de ju5tiça civil, o de Josti G ,n~alves Gomes 
e Souza, escrivão de orphão,; da cida.i e de B .rba. 
cana. tlrn qotc pedP. a revogação do re>~:imento •te 
10 dP. Outubro de 175J: na parte relativ" aos 
"molummtos dos escrivães. 

O Sr. Car....- a lho o Sllva:-Sr. presidente, 
t~ndo· eu de offel'ecer á casa llm rflqolerimento, 
peco a V. Ex:. pr.rmissã.) de o justificar. 

Quando sttllimos d·L província do CJará, era 
bas tanle lastimoso o · e;;tado em que a deixamos ; 
ba~ta dizer qu~ o presidente ficava com farinha 
talvez para sustentar a população dolls ou tres 
dias, e tinha f~ito distribuição a míserav~is em 
numero de vinte mil e duzl'lntos. Nilo sei se 
d~pois da nossa sll'hida o g -> verno d.o Sua Magest<~de 
tem remettido soccorros para remir esta grande 
calamidade, nem sei qual foi o methodo seguido; 
mas devo díz~ r - á eam11.ra que o meio que o 
governo adoptuu até então era o peior que se 
podia dar, p.)rque as demoras no~ P•'rtos do Rio 
Grande do Nort•l 'l Parabyba fazião com que os 
soecorr.>s ch ·~g tl!!sem com 11ma tardança tal, que 
não podião servir como era necessario á pro· 
vincia . 

Atttl ndendo pois a estas necessidades , eu e 
al~tuus collegas requeremos que se peção no 
governo infJ rmacões sobre os soccorros mandados 
á província do Cear.l, sua quantidade e qualidade, 
c o methodo se~o:u.i.i·l a tal respeito, porque c<om 
estas infvrmuçõols P·Jderemi)S com m.ais conscieneia 
p edir. ao governo que siga um mtthodo mais 
proveitoso, 011 saberemos o que havemos de pedir. 
Julgo que temos de sustentar o Ceará este anno, 
e talvez até meiado do anno vindouro, porque 
á calamidade da secca accresceu outra calàrnidade, 
que vem a ser uma praga de lagartas que vão 
destruin<lo até a quarta plantação • . 

E' lido e apoiado o seguinte requerimtlnto: 
« R equeremos que se pe~à~ ao g"verno infor· 

mações sobre os ~oecorros mandados p~ra a 
provincia d•J Ceará, sua quantid-!de e qualidade, 
methodo seguido a este resptiito.-Silt1a.-Peixoto 
de Alencar. - Ferreira de Castro.- .A.y-res do 
Nascimento.- Pompéo.- Pamplona. » 

o Sr. Fran.qa. Lel-te:- Peço a palavra 
unicamente para utrerecer um additamento ao 
r'3querimento, que é para que venhão tamb_em as 
instrucções 4ue o governo deu a e!lte respe1to aos 
presidentes de Pernambuco, Parahyba, Rio Grande 
do Norte e Ceará. 

Neste senticlo -mllnJa additamento que é apoiado. 
Não havendo mais quem falle, llá·~e a materia 

por discutida. o.req_uerimento_ é approvado com o 
aduitaa1ento do :Sr. Fr~tnça Lette. 

E' lido, apoi>ldo, e entra em discussão o seguinte 
requerimento: · · 

« Requeiro q:.te o governo informe se já teve 
execução a resolução da assembléa geral legis· 
lativa n. 317 ue 21 de Maio de 1845, qae revo~rou 
a lei provincil•l de ~inas a. 275 de 15 de Abril 
de 1844, ~ 16·, art. '.!.o.-D. Mtutoel de Assis Mas· 
C.lrenhas. » 

o Sr. Antão:-Parece-me que o requerimento 
do nobre deputado é alguma cousa incompleto; 
não preenche o sou desejo. ~mbra:me que essa 
lei provincial era a quA orçav>l a rece1ta e despeza 
da provinci 1 no anuo de 1844 a 1815 ; mas esta 
lei deixou fie existir, de reger no fim do anno 
financeiro. O re-lueriment'l p01s não preenche as 
vistas do nobre deputado ; pritneirameote, porq_11e 
.,ssa lei deiX()tl oi e existir no fim do anoo financetro 
de « a 45; em segundo lugar, porque a_ dispo
sição contra a qual se ad<.ptou esse aeto legtslattvo 
a que o nobre deputado se refere nã1.1 existe na 
nova lei do orçamento. Se o nobre deputado 
auer ter nrn ~~nh.~cime~t.c parl,;itv 4,;st& ,;.;gv.;io, 
cumpre que addicton~ ao sea i'eqoerirneuto q_ue 
venhão todas as mGtliJicações que em aetos legts
lativos pr.;vinciaes têm pasaado a respeito caessa 
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primeira lei mineira, porque assim com conheci
mento su:fliciente de causa, com todos os dados 
poderá o nobre deput~dc- formul_ar mPihor os 
seus · projectos ácerca desta ma!er1a. Faç? esta 
lembrança para que não nos veJamos na ~lfficul
dade de decidil-a sem conhecimento perfe1to. 

O Sa. PRE>IDENTE:-Acha-se na sala immediata 
o Sr. Pauiino José Soares de Souza,. deputado pela 
província do Rio de Janeiro: conv1jo os Srs. 3° 
e 4o secretarios para recebêl-o. 

E' introduziilo o Sr. Paulino co~ as f-;rmn
lidodes do regim~nto ; presta juramento e toma 
assento. 

Conti11úa a discussão do requerimento. 
o sr. J>. Manoel:- Sr. presidente, é a 

primeira vez, depois que tenho nssento nesta 
casa que vejo levantar-se um Sr. deput·1do para 
combater um requerimento no qual apenas se 
pedem informações I Pergunta-se ao governo se 
foi executada a resolução numero tantos da 
assemblés geral, e '? Sr. deputado le:aota-se pa!a 
combater um requerimento eot que nao peço senao 
uma cousa tão trivial como s~sber se uma lei 
geral foi executade I S!! o nobre deputaao sabe 
qutl a lei foi observada, se assegura i~to, l'etiro 
o meu requerimento, porque a sua informação 
equivale para mim á informação official que po11sa 
dar o governo. 

Sr. presidente, eu darei as razões por que 
apresentei este requerimeut(), de proposito as 
nàc quiz expcnder a !I tas ; suppun~a- eu que _o 
requeriment<? pas~asse _~em opp~,;1çao , e nao 
queria susc1tar d1scussao ; mas Já que o nobre 
deputado o combate, e até o acha ocioso, 6U darei 
essas razões. 

Patrícios meus, filhos da província de Goyaz, 
que che~:;ãrão á córte não l!a. ainda muito tempo, 
me assegurão que essa terriv-el imposição lançada 
pela lei mineira sobre as ~stas de carga que 
transitão n&<Juella provinch continúa em seu 
inteiro vigor (apoiados); c um dl'l!es at.; [11 1! r~z 
a conta de quanto lhe tinha custad.., a sua tropa, 
que era numerosa, vinJa da província de G--yaz. 
Eu disse aos m~us patrícios qu·~ não me pudla 
capacitar que isso acontecesse; que talvfZ hutt
vesse negligencia d:\ parte de empregados subal
'ernos, porque eu não podia acro;ditar que nem 
o tzoverno geral nem o presideRte da p~ovincia 
da Min>~s fossc111 capazP.s de sohrcstar a (·xecução 
de uma lei; mas ell<!s affirmaviio o contrario ; 
a portanto en, deputado •Je Goyaz, devo empregar 
meus esforço>~ em pró da provincia, tanto mnis 
quanto ba uma lei que a favoreceu, ou antes ha 
urr.a lei qu'! lhe fez justiça. Eu peço informaçõe3, 
e 1\ vista dellas tom!lrei um procedimento. 

Se o illustre deputado me diz que a lei foi 
executada, dir-lbe-hei que não duvido que o 
presidente désse ordens para este filll ; mas 
asseguro-lhe q•1e hão creio que os meus patrícios 
se enganassem 

Mas o illustre deputado, qtJe já encootrs. algum 
obstaculo, veio com uma tan~eute : diss11 -e lei 
mineira actual- ( note V. Ex. bem PSta consi
deração, que não deve escapar) ; a lei mineira 
actual jl\ revogou e~sa outra passada, ou, para 
melhor dizer, no orçamento provincial d~ Min~s 
não está já decr .. tada esse impo~ição (certamente 
por estar a assembléa convencida que nas suas 
attribuições não estava_ decretar semelhante im
posição;. Mas pergunto ao nobre deputado: esta 
razão ê bastante para destruir o meu requeri
mento? Eu apenas quero saber se a lei que 
revogou essa lei de Minas foi executada. Se isto 
não é de iul!tiça, a camara que decida ; se é 
necessarlo mais argumentos para sustentar um 
requerimento tão simples, appello para o bom 
senso da camara. 

o Sr. Ferraz:- Sr. ~residente, os reque
rimentos têm dons fins, ou. peJir simplesmente 

informações para servirem de base a alguma 
mP.dida ll'gislativa, ou l_embrar no gove':no _o 
cumprimento de certas le1s 011 de certas dlspOSI· 
ÇÕ rlS l~>gislativas. Estou per~<uad1do q11e o. fim do 
meu no01·e collega, propondo este req uenmento, 
vem a ser nnic'lmP.nte f:11.er que de~ppareç:l o 
peso dn contribuição . que particulatmente atlP.cta 
a"s net:oclantes e vt:•ndantes das provmc1as_ de 
Matto-Grosso e Goyaz. Ora, sendo este o fim, 
j~ se vê que ~ nobre de_PU~'ldo não tendo co
lhido informaçoes que s1rvao de ba~e a uma 
medida, quer excitar ao governo para que t'l~e 
as providencia~ ao !;~11 alc~nce para a ce.ssaçao 
do mal. Se'ldo Isto assim, VeJo· que o requerimento 
em discussão é incompleto, não attinQ:e aos fins 
que o nobre deputado te!D em vi~ta. Digfl quo é 
incompleto, porque a mformaç":lo que o ~obr~ 
d-putado colher do g•Jverno será que a le1 foi 
ex·:cutada ; logo, o nobre deputado _nada colherá 
de novo para basear qualquer med1da, porque a 
questão eslâ muito alheia daquillo que o nobre 
dr put11do pensa. 

A lei que revogou o art. 47 da lei do orçamento 
mineir,l passou em Março.: não. havendo na 
pr.-.vincia da Minas uma let de 1mpostos fixa, 
es~a lei tinha tocado o seu termo, o seu fim 
no ultimo de Julho de 45. Ora, devendo t!lr 
execução " lei que revogou a le1 _an~IUal, nao 
se podia crer que a assembléa provmc~al fizesse 
uma outra lei do orç1mentu estabelecendo a 
mesma imposiçi'io sem SE'r debaix.. de alguma 
outra fórma. D~ste modo, se o nobre deputado 
tem por fim acabar com es~e peso quf! affecta a 
sel!s constitni11 tes da provmc1a ;te Goyaz,_ deve 
offerecer á consid~raçiin• d• caR:I um requ~TJmento 
pedindo inforr11Rções sobre alguma med1d!' que 
fosse promulgada poln assombléa provmc111l nu 
revogando a neva lei, ou tornando nova m~dida 
contra um imposto desta natureza. As•im. tmba
mos preenchido o nosso fim, . CJUe era_alhv111r ao 
povo do tribute•, pora.ue da 111forma~ao que se 
pede nada ttlsultrul\; J!Orquanto o gov~rno dirá 
qne foi utecutauR a ler; mas e~sa I•· I que Re 
revogou ce>~~ou em Jull!o, e a le1 da assemblé~ 
g•·ral niiol póde deatruir uma lei novo que fo1 
dccr~tada para o anno de 45 a 46. Acha~a pois 
maihor que nós requeressemo~ 9ue a . 1H!1•tre 
COtiiiiiÍRSão de &SSE'mblé:IS prOVlnCiaA_S, I~ICI •IBMe 
alguma medida, atten<len.to par.& a dJspos1.;do da 
nuva loi mineira, qu<J, se~undo parece, é diff,, . 
rc~ntf! da outra. Ora, afl"~cbndo 111 ta questilo 1\ 
prerogativa Jas a_ttribuições Ja~ assembléas pro
viuciaes, eu cre1o que devemue trahalh :•r com 
muito terito; por isso qua póde dar se que as 
assemblé&d provincisss para burlar qualquer 
m~di<lo que uós _aqui . ~stabtlC*;rlno_s rev~g_a~do 
algumllR du su11.s dl&postçoes leglslattyat~, . IDiciem 
uma lei nova e as~oum vão sempre Jlludmdo _as 
vi~t<&s dos legisladores jZeraes. Por consequenc1a, 
1\6 o nobre deputado fizer algum requerim_ento 
nest'l Flentido, votarei por elle; por -ora per_mlthr
me-ha que voto contra, porque o seu requer~mento 
é incomplet•>, não póde preencher os fios que 
teve em vist~. 

o sr. l\la.rlnbo :- Eu fui muilo prevenido 
pelo nobre d~>putado pela Bahia; entretanto de
claro que voto pdo requerimento, porq"!lu, mesmo 
no caso de se adoptar alguma medada, como 
entendo qu<! se deve fazP.r, é conveniente que 
venhào as informações que pede o nobre depu
tAdo. 

Mas parece-me que o nobre deputa~o não 
comprehendeu ou então nih comprebend1 eu, o 
que disse o meu amigo pela proviocia de Mmas. 
No meu entender, o meu amigo não se oppóz ao 
requerimento : tratou sómeote <!_e most_rar que 
eN ipcompleto, que as 1nformaçoas ped1das pelo 
nobre deputado não erão su:flicientes para que 
sobre ellas pudesse a camara tomar uma delibera-
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ção q11e entendo dever ar de multa clreumstanela, 
pois qut< mi! parece que nada Uh::n"s impo~t•ré 
que a explocaçã,, de um arLigo do acto addtcwnal
(.4poiados.) T.Hiav:a aecrcscentarsi que o nobre 
deputado pela Bahia não ~stá muito ao facto 
du que a t al ru;peito Sll pas~uu . A a~se'll bléa 
geral revog•m o artigo de uma lei miQ,eira, pela 
qual st~ impunha sotirH cwh besta de carga um 
direito de importa._:ào Eis-aqui a RranJ., du
viJa : é saber Sd por ventum quanJo o acto 
adJiciontll diz que as a:~~embléas pr<Jvinciaes não 
poderáõ l,•gisl1r subre impost•>S de importação, 
esh probibi.;ao co•nprehenJe tambem aqudlas 
mercadorias que de urnas se transportão p·•ra 
out1 ; províncias. Eis u. questão gravíssima que 
cumpre ser eluciclada, a qual eu creio que niio 
poderá ser senão por meio de interpretação. 

Mas a assembléa geral rav••gou el!se artigo da 
lei nlineira ; quando porétn &::lta revogação chegou 
é. provincia d<~ Mina.s, }O,essa dispos1ção revog,.da 
nà•> existia : mas exislia outra disp ·•sição iden
tica que foi ado>ptada p~la As~en•bléa provincial 
na lei do orcament<l que tem de começar no 
pri111eiro de Julhu: não existia já 11 imposição 
s';,bre importa~ü.u, mas sim uma. taxa itiu~rana. 
Ora, por~unto eu, poder-se ha privllr a qual
q11er provmcia que, C•.omo " ,le MintAS, tem feito 
grande::~ l!acrificios em factura de estrada~. c.;m
promettend•-s~ .wm nm emprestimo de dous 
milhõ<ls, !poder-se-ba, dig•>, prohtbir à resps
ctivu assembléa provincial que lance tn:r;as sobre 
essas estradlls t E11 entendo não ser pussiv11l: o 
que ex1ste actualmeute é s. taxa itineraria por 
cada ammal qus tem de passar pda prt>vincia 
de Mina::;, pellls estradas que a provincia tem 
con.truido a custa de penoso~ sacrificios. 

Mas toda esta qu~stão não vem agora para o 
casv. Dtli SÓ01ente esta explicação para que a 
casa fique sc•ente do que t-~m existido, do que 
ex1ste, pura que não passe inconcussR a idéa de 
que o llClU>Ü prllsidente de Miuas tlf:\ capaz de 
detxar de cumprir uma lei da asseo1blÁa geral. 
(.4poiaàos.) A circumspecção, integndadt', mo
dt:raçllo d justiça · com que o Sr. Dr. Qumtili
llno José do~. Stlva, tem administr .. d•> a pro· 
vincia de Minas, não autoria'' a uingucm · para 
suppõr que ell<l seja capaz de pôr embaraços 
á ex~:~cução de uma lei, e menos ainda que na 
sua qualidr.de de pre~idunte deixasse de fazer 
que ell• re>~tricta e rigoros~mentt! se cumprisse. 
Portauto tique a camara inteinula que a loli da 
asselllbléa geral teve a sua pltma e fiel execução 
na provincia de Minas. C<Jntinuou·sll, é v<'fdade, 
a cobrar ainda até hoje uma taxa : mas não 
o direito de impurtllçiio, q11e foi revogado pela 
assembléa geral, e siln a taxa itineraria. Sol 
porém a camara entender .que as as:~embléa~ pro
vinciaes devem ser privadas do direito de impór 
sobre ~stradus que m ... nda construir, declaro 
qulol, se ainda estiver na preeideocia de Miuas 
o intep;ro Sr. Quintiliano J·>sé da Silva, qual
quer que seja o seu juizo pl\rti.cular, u. le1 ba 
de ser rigorosamente extcutada. 

O Sr. o. Munoel.:-Sr. presidente, o nobre 
deputado pelR B11hia entrou em uma ques
tão ua qual não q11ero nem devo untrttr p:;r 
ora, a\é porque confe~so que não tinha conhe· 
cimento dessa nova disposição da lei mineira. 
Mas, note V. Ex. e tod,. a C•• mar a que est.a lei 
vai ter seu vig<Jr de 4·3 a 47. 

O Sa. MA.tUNRo• - Em 45 a 46 era a m~:~ama 
dispos•çiio. 

O Sa. D. MA.NoltL:-0 que eu perguntava era 
se acaso n resolução da assemblé'l geral, apenas 
chegou a Minas, foi executada. C •nfesso a ver
dade, as minha::~ informações particulares, sendo 
contrarias ás do nobre deputado, me levé.rão 
a fazer sate requerimento. Mas, senhores, as púr 
Tentura a lei foi executada, que mal faz que venha 

TOMO 1 

esta Informação 'l Estão as minhas vistas preen
chidas. Emquanto á · essa nova lei mineira, eu 
pt>ço à uubre commissão de assembléas pro
vinciaes que se digae interpôr sobre ella o seu 
parecdr. 
Q~ ont~ ã observação do nobre deputado pela 

Bahia, crei•• que não pôde destruir o mo1u reque· 
r•m ~ nto, embora seja deputado incompleto, porque 
confesso que não sabia dessa uo-va disposição 
da lei minHira. 

Dâ-se por discutido o requerimento e é appro
vado. 

E' tambem appr,•vado o seguinte requerimento 
do Sr. SJuza Martins. 

a Requeiro que se peção por copia, pela re· 
parti~ão da fazunda, 11 representação da assem 
bléa providencial e officio do presidente do 
Piauby ácerca da divida do cofre geral ao 
provincial, contrahida por oceasião do:~ movi· 
mtntos sediciosos q11e tiverão lugar naquelh 
província no anoo de 39 e 40. » 

ORDEM DO DIA 

Continua a nomeação das commlssões. : 

COliUlUsÃO DE ESTATISTICA E CATECIIESE 

Os Srs. : Machado de Oliveira, eom 39 votos ; 
Vieira Rodrigues, 29 ; Matinho, 29. 

:MINAS E BOSQUES 

Os Srs. : Carvalbo, com 29 votos ; Ayres do 
Nascimento, 18 ; B .rros ·Pimentel, 15. 

Nl!:GOCIOS ECCLESIASTICOS 

Os Srs. : Bispo conde, com 42 votos ; Pom· 
pêu 41 ; Pinto de Mendonça, 3t. 

PETIÇÕES 

o~ S~a. : Ferreira de Castro, com 32 votos ; 
Moujardim, 20 : Pamplona, 19. 

BXA]I(B DO 'l'IIE800RO 

Os Srs. : Pinto Coelho, com 19 votos ; Alen· 
ear, Ul; Meudet~ da Cunba, 18. 

O Sa. PaE~IDENTti: uomêa ao Sr. Carvalho de 
Mendonça para substituir o Sr. Joio Paulo dca 
Salitos Barreto na commjssiio de marinha e 
gu11rra. 

Entra em 1• discussão o seguinte projecto n. 139 
de 1845. · . 

« A assembléa geral legislativa decreta : 
a Art. l.o No art. 10, ~ 11, do . acto addicio

nal esta comprebendido o dtreito que têm as 
a,._sembléas legislativas provinciae• de lt!gislar 
sobre os casos e ll. fôrma por que podem ser 
aposentado~ os empregados provinciaes » 

O sa. NONss MAcHADo (pelc:l ordem) :-Vejo 
a camara com tão pouca gt!ute. :. • Creio que 
não ba casa ; eu queria pe..tir- que uma lei tão 
importante se discutisse quando houvesse casa. 
Peço portanto o adiamento até a sesaão se· 
guinte. 

O adiamento é apoiado. 
O Sr. Pelx.oto de Alenca.r:-Creto que 

não hll. .impedimento para discutirmos a materia, 
porque os Srt~. deput.ados que se interessão por 
esta discu~são devião estar prep11rl\dos para 
ella, . pois que o projecto foi dado para ordem 
do dia, e elles ü não ignoravão. Se formos adiando 
sempre as discussõe~ a titulo de não haver casa, 
creio que ellea fl.cariõ sempre de uma" aeasões 
para outru, e o reaul~o 1eri accumularam·lle 

8 
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os trabalhos da casa sem que nunca tenbão 
definitiva deci~iio. Portanto enten.:!o que se d~ve 
principiar a discussão; ella não p6de terminar 
hoje : o nobre deputado faça suas ob:servaçõe>', 
outros senhores lhe respondertõ, e a decisão 
prova velroente ficará para a ses~ào que ~em. Por 
isl!o não acho ratão pla11~ivel para este adiamento ; 
voto contra elle. . . 

Não havendo mais quem peça a palavra, fica 
encerra.Ja a discussão d;> diamento por não haver 
casa, e procedendo-se á chamada, verifica-se fal· 
tarem os Srs. : . Coelho Bastos, Ayres do Nasci· 
roento, Vilt;lla Tavares, Carvalho de Mendonça, 
Lopes Gama, Barros Pimentel. Amancio, F<lrraz, 
Ribeiro, Wanderley, Amnral, Josino, Gaviãu, 
Stockler, Coelhu, Mello Franco, Paulo Barbosa, 
Carvalho. 

O Sa. PrutsiDENTB. dá para ordem do dia 
o decreto n. 139 de 1845 interpretando o 
art. 10, $ 11 do acto addicional, a resolução 
n. 140 de 18!5 sobre guardas nacionaes do 
Pará, e o n. 147 de I~ sobre a reforma da 
guarda nacional. 

Levanta-se a sessão pouco antes das duas 
horas. 

SéasAo em 'f de Balo 

PBEIIIDB:NCIA DO SR. llUNIZ TA.V.lRES 

SlnllülUo.-Expediente.-Resoluçd" pÍira 1ligorar 
poo· mais seis mezes a lei do orçamento.-Pro-

. jecto sobre o di1·eito . que Um as assembléa.s 
p1·ooinciaes de legislar sobre aposentadorias: 
r-ieiçlio de adi<&mento~.-Discussão. 

A's 10 horas 6 meia procedendo-sê á chamada, e 
achando-se reunido numero legal de deputados, 
abre-se a sessão. 

A acta da antecedente é lidll e approvada. 
O Sa. to SECRET.tBio dá conta do seguinte 

Jl:lPEDIENTE 

Um officio do Sr. Antonio Francisco de Paula e 
Hollanda Cauleanti de Albuquerqut>, partici
pando ter sido nomeado ministro e secretario de 
estado dos uegoeios da. fazenda, continuando a 
ficar encnrregado interinamente da repartição da 
marinha.-Fica a camara Inteirada. 

Outro do mesmo senhor, pedindo dia e hora 
para apresentar o orçamento da receita e despE>Z!i 
do anno financeiro futuro, e igualmente o rela
torio da repartição da fazenda.-Marca-se o dia 8 
pelo meio dia. 

Remette-ae á primeira eommlssio do orçamento 
a tabella demonstra\iva das operações da junta 
administrativa d11 caixa da amortização. 

A' de justiça civil, o requerimento de Manoel 
Lopes de Souza, escrivão dos feitos e execuções 
da província do Ceará, pedindo a lnt.erpretação 
authentiea do art. 10 da lei de 29 de N•JVembro 
de 1841. 

A' commissão a que eaU. aftecto o negocio, o 
requerimento de Joaé Franeiaeo de Souza Na
Tarro sobre a pTetenção de duas lo\erias em bene· 
ftcío de &eu laborat.orio de purilieaçio de azeite. 

o Sr. D. Mano.;;1. (pela ordem) reetillca uma 
inexacUdio que apparece no seu discurso publicado 
no Jortaal de hoje. Não disae que era a primeira 
vez que na eamara se faz:ia oppvsição a um reque
rimento ·~diodo inflrmações ao governo, pois que 
isto tem acontecido ; o que disse foi que era a 
primeira vez que se fazia opposiçio a um. reque· 
iimeu'to, em q11e simplesmente se perguntava ao 
governo ee 'IUDa lei foi execútàda. 

O Sr. Peixoto de Àl.enoar:-Pedi a pa
lavra para remettcr á (nesa U:ma representação 
que a esta casa dirige o vigario da villa de Mectl
jana, da provincia do Ceará, expondo o estado 
lastimoso a qce se acha rt~duzida a sua matriz, e 
a necessidade que ha de que a cau1ara dos 8rs. 
deputados lance suas vistas de piedade S<Jbre 
aquelle templv. EU~ pede duas lot~ias para dar 
conelusao á obra da matriz, e eu me guardo para 
apresenLar as razões que com effeito miliLão a 
faveor da represenção deste paroeho para quando a 
com missão respectiva dér o ~eu parecer, e peço 
que elh o dê qnauto antes, para que se decida 
o favor que a camara haja de conceder, que eu 
espero nt'io negará. 

A representação vai á commissiio de fazenda. 
o Sr. Antão:- Eu vo11 offerecer, por parte 

da commis~àQ do orçamrmto, um projecto de reso
lução para continuar enl vigor a lei do orçamento 
do exercício corrente no ex~rcicio S~eguinte por 
seis meze.s, emquanto não s~ promulgar e. respe· 
ctiva lei. Apresento este projecto. pela razão que 
a todos se offerece fo~cilmente : vem a ser que a 
lei do orç~mcnto qUd rege no aono de 4.')-46 deve 
tlnalisar no ultimo de Junho do corrente anno ; 
e nós, cão tendo uma lei de orçamento para o 
exercício seguinte, é indispensavel, emquanto não 
confeccionarmos esta ld, que uma resoluçãu se 
adopte á semelhança da resolução qu9 o armo pas
sado adoptou o corpo legislativo, para. que o 
governo não fique sem lei do orçamento. Eu peço 
desde já urgencia para a discu.ssão deste projecto, 
afim de que po>Jsa passar no senado ainda este 
mez. 

E' julgado objecto de deliberação o projecto 
seguinte: · 

« A assembléa ~ersllej:tislativa r~solve: 
« Art. }.o A lei de 18 de Setembro de 1845 

n. 369 continuará em vigor durante seis mezes, 
eroquanto não fór promulg811a a lei do orçamento 
que deve reger no ex.ereieio de 1816 a 184.7, cunside· 
rando-se como parte daquella as destleZa>~ decre· 
tadas por leis anteriores ou posteriores, 

« Art. 2.o Ficão revogadas as disposições em 
contrario. 

« Paço da camara, 7 de Maio de 1846. » 
E' approvado o parecer da commil84o de diplo

macia que pede informações ao g,•verno a respeito 
do requllrímento que dirigirão á camara os·passa· 
gelros do brigue americano Ontorio. 

Tllmbem é approvado o parecer da primeira 
commi,.sào de orçamento sobre a pretençilo da 
Chrlstovào Staw e C., donos de uma fabrica de 
ferro em Pernarnbuco. A commissri.o é de opinhlo 
que Bb remetta o ueg<Jcio ao governo, por lhe 
competir o deft!rimento desta pr~tenção. 

São approvauas as redaeçõcs das seguiDte.s re-
soluções: . 

1. • Mandando verificar a tença concedida ao 
sargento·mõr Antonio de Sá Pereira do Lago ·em 
suas lilbas. 

~. • Autorisando o governo a conceder por ·arren· 
damento ao cons'llbeiro Candido Baptista .. de Oli· 
veira. ou a quem melhores vantagens offerecer, 
o rincão do Saican. 

ORDEM DO DIA 

Entra em discussão o seguinte prÓjecto n. 189: 
a Art. t.o Nn art. 1() § 11 du acti> addiclunal, 

est~ COf!1prebend~do _o direito que tãmu·assembléas 
legtalat1vas provme1aea de legislar sobre os caaoa 
e a fórma porque podem ser aposenti\dos os em
prE>gados provinciaes.-AZt:are& Machado.-Jorino 
d<J NtUCimento Siloa. " 

O Sr. 18ou. .. a. Fr.s.uça·:-Sr. presidente, a 
q~està~ de q'ue DO!J. <?CCilpamos versa sobre a at
.tnbuiça~ de poJer~s poli.tieos 4as atJ,Jembléas 
provincuaes : o proJecto quo · eati em di11C11Nio 
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tende, segundo diz s nobre eommissilo que o 
redigio, • f~e_r uma daelal'llçilo do art. 10, ~ U 
do a.ct.<l a.ddlclonal. Enwnde a nobre commissào 
que na letra deste paragr:lpl:.o que diz :-P•ldem 
as assembléas provltlciaes legislar sobre o~ ca<os 
e _t6t:ma porque poderáõ os presidente~ das pro
vmclas nomflar, suspender e ainda mesmo demittir 
os empregados provinciaes-, entende a nobre 
commis&4o, digo, que no termo demittír s& 
comprebende a faeulda .ie de apo~>entar. E11 entendo 
que não se póde adnlitttr ea1 materia de legislt1çào 
uma semelhante synonimia, quero dizer, que não 
se. póde n~nca assevêrar que a palavra demittir 
seJa s~uou\ ma da palav1a aposentar. (..tpoiados.) 
A dem1ssão de um emprego e:~tclue o funeeionario 
da categoria em q11e se acha empregado no serviço 
publico ; a palavra aposentar não exclue ,, em
pregado da ordem e categoria que "'ccupa no 
serviço, t~té lhe Cllntinúa o mesmo orJ.enado. 

Ora, sendo assim, niio podia o legislador ser 
em mataria de redacçào tão falto de senso commurn 
que confundisse ap~sentsldoria com demissão. As 
disposições do direito .constitucional são direito 
stricto ; mas a nobr11 commissãn quiz fazer uma 
ampliaçiio dPsto direito stricto· cba ruando-lhe 
declaração. Eu, portanto, não posso dei:~tar de 
votar contra o projeeto que se discu~e. porque 
entendo que. o pro)ecto vai ampliar o art.' 10 do 
acto addicional a tit11lo dll declaraçii?, declaração 
que cuido qull não se p6cle admittir, visto que 
AS idéas que designãa estes termos siio entre si 
diftP.rentes; os actos de demittir e aposentar são 
inteiramente diversos. 

Não trlltarei, para não gast'lr tempo a Cllmara, 
das ineonvenieneiae do projeeto : se algum Sr. 
deputado, querendo sustentar o projeeC·•, passar 
para o campo das conveniencias, pedirei a palavra 
para mostrar que a lei não sõ é conveniante, mas 
núciva ao servi~ 1JUO!ieo. 

O •r. FranQa. Loue :-Sr. ~residente, a 
questik. Qliio foi proposta ' commissao, foi não só 
11e as aa~erubléa~ provincia~s podiáo aposentar 
os empregados, como t&mbem se po<iiiio . dar 
pensões: no preamb11lo mesmo do pnecer da 
commi .. ito se declara que esta era "' d11vida que 
se propunha. A comaliasão oeeupou·a" simples· 
mente da11 aposentadorias, deixou de parte as 
peutões, o parecer dai commissllo pois é ioC:lm
pleto, por leso que nllo rAaolve a'l duvidas qne 
o Jroveroo pedia roasflm dissolvidas. 

Quanto porém ' parte do parecer da oounuiasilo 
relatin àl ap~Jsentadorlas, e11 digo que nio p6de 
ser contestado o poder das assembléa!l provinciaes 
de legislar S•Jbre ellas. (..tpoiador.) Snnhores, as
assembléas provinciae11 podem legisl!lr sobre os 
emprego11 provinciaes, sobre as condições destes 
empregos, e desde que ellas podem legislar sobre 
818&8 condiçõet~, podem declarar qtte 011 empregados 
servindo tKn~os annos têm .r11muperação de 11eus 
serviçqs. (.Apoiados.)' Se é assim, não ha duvida 
q11e as aese~bléas provinciaes p>dem fazer uma 
lei de as>osentadorias, e digo mesmo que contestar 
este direito 9os assembléas provinciaes é eollocal-as 
n'uma posição em que com dilflculdade · podert\õ 
achar pe11soas habeis que pnssão desempenhar 
cer~os empregos provinciaes. Como será. possivel 
que ellas po~aâo legislar sobre a instrueção primllril\ 
sem oft'ereeer áquelle• quil se encarrep;tio desta 
dif.licil tarefa uma vantageon no caso de dlftlcllldade, 
de incapacidade não cansada por eUe 1 Vê-se pois 
que neste caso àa a&aea).blé&a provinciaea que estão 
e.-carregadaa 4a principal lei, da edncaoio pri· 
maria da provinci::a, têm autorid~&de de declarar 
que aquellea q.11e vão occ11~ taea hlfUIIII terio 
U'll& recompeusa doa McrUlcioA qa.e fazem, e q~&e 
fuem m,uitaa vezes por u.m pequeno w·de~do • 
a vantagem de uma aposentador;... 

E11 n~ fallo assim a respeito daa pEonaões ; 
coui4eio que as peD8Õell compe.&em in&eiraaw,tte 

ao governo g~ral ; é elle qu~ pôde jqlgar dos 
serviços 'prestados por ·q11alquer individuo · e n· 
muneral -os ,,u com ·graças ou com pensões. 
Nesta put.e quizera que no projE'cto se decla
r~sse que as assembléa.s · provinelaes, podendo 
legislar sobre aposeotadorias, nio podem decretar 
pensões. · · ·· .. · ' 

Mas, senhores, eu tenho de pedir o adiamento 
deste projecto: A camara sabe que eu tenho 
sido sempre de opinião q11e, nas matarias de 
altQ transcend'lncia, a camara não deve discutir 
por s~ só, não deve carregar excl11sivamente com 
a responsabilidade que púde resultar de uma 
re:ioluçi\o tomada pela camara. Esta lei é • de 
interpretação do acto addicional, é lei consti· 
tu.:ional , não deve ,. · em minha opinião , ser 
di~eutida sem a presença, sem a eoneurrencia do 
g11binete. · 

Outra razão me le"le a isto. Hoje acha-se no 
poder um gabinete, cuja maioria é tirada do seio 
da cawara, A eu supponho que a camara não 
deve pOr eiDbaraçM á marcha deste gabinete. 
Todo-: estes negocias de alta transcendflncia 
devem ser discutidos na presença do gabinete : 
da·lui se previnem 'dous inconvenientes; lo, ' o de 
permanecArem projectos no senado quando o 
paiz reclama por leis a respeito ; 2o, o de col· 
locar o poder moderador em opposiçiio com o 
poder legislativo. 

Sr. presidente, bontem, por oceasião da di&"
eussão de um requerimento do illustre deputado 
E._Or Goyaz, apres(!ntou"se um e:~templo· disto. 
:'\assou uma resolução em Março ; a lei que 
tmba derogado a lei mineira prioeipiou em Junho ; 
a resolução da assembléa geral ·não teve e:~te· 
cuçiio desde Março até Junho; a lei mineira 
continuou. São estas llnomalias que eu desejo 
que não continuem a apparecer; são estes 
embaraços que não quero que se ponbão á aqmi· 
nistrsção. :&11 direi q11e a camara é quem callsa 
estes ambaraçns; que a metõa, dand·J pa.;a di• 
euasiio mater1as de>tta ordem sem se entender 
com o gabinete, colloca-se em opposiçio GOm o 
ge.binete. 

Por eataa razl!es, vou mandar o meu re
querimento á melll para que ae nio di11c11ta 
eeta mataria sem eetar presente um membro do 
gabinete. ., 

E' lido e apoiado o segulote requerimento do 
nobre deputado : · 

« Req11eiro o adiameoto do decreto em dlacu11io 
até que venhio á casa alg11m 011 alguns doa 
ministros de estada. » 

o 8r. o. Mazaoel:-Sr. presidente, uma 
das nec~ssidades mai1 urgentes do palz é, no me11 
entender, a interpretação de alguns artigo a do 
aeto addieional, que tem dado oeeaslào a con-
1lictos, e eoo1lietos muito graves, entre as aaaem • 
bléas provinciaes e o·s pre>Jidentes das províncias. 
Creio, Sr. presidente, que neste caso se acha o 
projecto que se diseu,e," e por iss:) não posao por 
maneira nenhuma dar o meu voto para que se 
protelle por mais tempo a s11a disc11ssão, tanto 
mais que jt\ o. anno passado por algu~;~a dias 
oee11pou a attenção desta augusta camara. Assim 
oio poaeo d11r o meu apoio, · b'-'m GOntra a minha 
vontade, ao requerimeu~ · do ·meu nobre amigo~ 
o ilh1~tre dep11tado péJa J?a,rabyb·a. 

Seuhorei, para ~armos a ~erdãdeira, a genuína 
in.telligenciR de um artigo ao acto addiclonal não · 
carec~rnoa aeg11ramente '4ã conc11~reneia do _ go
Yerno : .neUJ o goYeruo ~de· ter te.mpo ·para vtr ~ 
esta augusta camara todo.a -<11 dias occupar-se com 
a iq~ligéucia d• muitos · ·e · Diu~&Qs arcigos da 
c~uisti.í~!! é do ai:\o addicio~al,: a nos~ in 
telligeacià .aio _sert. a~iept,e . p~ dl!acobrtrmoa 
a. me~ do legl.Blador eonsütutnte. f'M:aa, Sr. pre
aidêú'-. diz 118 que é . um oõstaculo ·que· YIUDOI 

~.üai·· ~ ~~io. )Cíl' ll~~ clue'jei, 
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não desejo, nem é possível que deseje pôr obsta
culos a administração alguma, mas este argumento 
do nobre deputado não procede, pcr<JUe se a 
administração quer intervir na dis<•ussão <1-.ste 
negocio, não tem as~;,nto ua casa '1 Nno lé o 
Jo,.nal do Commercio onde vem I·Uh~icada a 
ordem do dia 'l D11mais, senhores, o me~>mo gtJ
v~rno não póde communiclll' a cada utn de _sens 
amigos qual o seu per.samento ácerca du pr<.>Jt:cto 
cujo adiamento requer o nobre deputad<)? 

Sr. presidente, se estou convenciJo que e de 
nece,;sidade, para que o paiz march~'> P.tn regra, 
que h&j>< boa harmonia entre o corpo legíslati\'O 
e o governo, não est<:~u convencido <1e que s~ja 
necessari& a presença, nesta c~tsa, do guverno para 
discutir todas as materias que se apresentarem. 
Entendo que é sempre importante a interpretaçiio 
authentica da constituição, mas estvu convencido 
que para ella não é precisa a coneurreoda do 
governo. Se o governo quizesse expender a sna 
opinião sobre o ohjecto que nos occupa, podia 
fazel-o, ahi estão esses bancos que são destinados 
aos Sra. ministros. 

UH Sa. DEPUT.a.Do: -Isto é uma eensllra. 
O SR. D. MANOEL:-Não. ~; isto o que prova 

é que o governo apalpou (permitta-se-me a e:r.
pressào) a opinião da maioria a respeito do -
projecto e entrega-o á sua deci>iio. 

Ora, a respeito deste projeclo ha trabalhos 
do governo ; o governo ouvia a secção dos ne
gocios do imperio do con~elho de estado ; esta 
secção deu o seu parecer, e o p;overno envinn 
todos os papeis á camRra dos Srs. deputados, 
pnra ella, á viste rlelles, interpôr o seu pa· 
recer àcerc~ da intelligencia do artigo constitu
cional que se qut>stiooa. O que me parece é q11e 
a governo actual està DPSta pa1te dA accnrdo com 
o governo passado. Note V Ex- mais que o 
governo pa~sado tomou uma delil>e.raçiio prévia, 
nem podia ser de outra maneira, ácerca da in· 
telligencia do a.:to addicional, porque deLer-minou 
ao11 presidt>ntes das prvvincias que fiz.-ssem seus 
esforços para GUe ossem rev<>g".:las ll'is provm
elaet< que haviiio concedido apo~eotadoriu6 a 
empregados provinciaes, declarand., o governo que 
elle eat~tva na convicção de qut> est~& attnbuiçsio 
perter.ce ao poder execu~ivo. Eu portanto não 
JUlgo neces~aria a pret!ença do ~overno para que 
entremos jt. n& discussão da verdadeira lnttlligtn· 
eia do art, 10 ~ 11 do acto add1cional. 

A' vista destas razõos, niio pos~o dar o Uleu 
voto ao requerimento d•J nobre depulaJo. DeR~jo, 
!aço votos para que a Cl\mara se occupe priuci~Jal
mente destes tr&balbos ; obste aos cotdli<:t,•s de 
jnriRdicçiio, faça .. ste este be111 ao pai?. ; e ja que 
V. Ex. deu para ordem do dia um doe nt>gocios 
importantes, discutamol-o: e eu ec;paro qu;; V. Ex. 
com o zelo que o distingue pelo 'ttllm do pa•z, ha 
de continuar a dar parR a discussão trab~<lhos 
desta natureza. Se o goYerno julgar, repito, que 
t. necessario assistir a estas discussões, elle vJra, 
porque é para isto que ahi estlio essas seis 
cadeiras. 

O Sr. Frllnça Lette:- Sr. pn' s;<lent..,. 
nenhum dos argumentos do nobre deputado · teu~ 
solidez, e talvez exacttdào, porque eu não disse 
que todo e qualquer negocio nesta casa devia 
ser discutido na presença dos ministrns; .Ih;:;" 
que negocias geraes não devião ser dJscutidnM 
simplesmente pela camara sem a eoncurreucia 
do governo. Elle ~ quem esta encarregado d~ 
sustentar o projecto a cuja discussão assisUr 
nesta casa ou na camara vitalícia ; elle é que 
representa o pensamento da ct.mara nos eonselbos 
do poder moder11dor ; se elle. não intervier ~m 
nejloCios de alta transcenJencra, se achará mu1to 
embara.;ado, tanto. na camara dos Sr11. senariores 
como na presença do poder moderador. E' por 
ea\as eonveoieDciaa, q~e eu disse que neiOCios 

de trauseendencia devem ser discutidos nesta 
casa com R concurrencia do governo. Quando o 
ministerio fór formad" contra a maiuria da ca
rnara, eo~endo que a cau1arR deve resolvt>r como 
lbe parecer, porque o >eu fim é pór t>mbaraços 
á a•lmin•~traçàn, afim d<l que ella SOl retire; mas 
quandn se llSSi!nlà•> nus cunselhos da corôa ho
meus que tem a confiança da maioria da c11mara, 
é muito irregular qne a eamara trabãlha em 
negocio:;; àe alta pond~•·ação sem a concarreucia 
dos membros do governo. 

O nobre deputado não d-·struio, nem era pos
sível que destruísse a conveniencia que lla.vía 
nesta concurr.,ncia do g•;verno. Desde que elle 
conhece que a camara 11iio tem poder para fazer 
p~s:>ar no senudo os seus projectos, desde que 
elle couhece que a camaru não tem poder para 
fazer com que a corõ • ad · •Pt~ as me,;mas reso
luções, elle deye conhecer a conventeucia da 
pres~nca dos mioi .. --tros nestas discu~sões, para 
que repre~entem o voto <h camara no senado e 
nos conselbos da corôa. Ora, se esta conveniencia 
exi~te, como se poderá votar contra um reque
rimento que t~ndo sóm••me a realisal-a, a fazer 
com que o governo apprnvando comnosco esta 
resolução tenha interes~p immedinto em fazel-a 
passar na camara ·do senado, e fa.-.er com que 
a corôa lhe dê a sua :;au•:çiio '1 Se pois estas 
convf>oíellcias não forão destruídas, os meus 
argumento8 estão em pé, o meu requerimento 
deve passar. 

o Sr. Ferra."':- Sr. presidente. hi\ questões 
a que a camara parece 111'\o prest;ir attenção 
alguma, e t • es são qu •• si sempre as qu6 fa1.em 
•l objecto de requeri!U€ntos de adiamento quando 
eslo outro fim não aprest!nte, que o espaçar por 
algum temoo a di<cussao da materia dada para 
orJem do dia. A~sim qUt!, aprPsentando-se este 
requerimento, vejo a camnra um pouco distrahida; 
descubro que a sua ir.tenc:lo é cortar toda e 
qu,lquer .discussão a est!l re;;peito, e uão obstante 
isto, abalanç••-me a peóir-!he por · alguus mo
meut<J~ a sua attenção. 

O nobre dPpulado pela Parahyba defende e 
segue um principio legitimo, dPscjando que na"' 
mal ... rias gra vt<S as no><s:\s discussões sejão 
esclarecidaH velo~:~ coni.J,~cituento~ prat•cos dos 
mi01stros, e 'lU e em taa!l qu'!slÕ'!S, DI\ maior 
harmonia, vn a cumara c' '"l t1lle>1; <'I certll.mo:nte 
um dos priocipios VJtlle,; do ~y~tema representa
tiYO, é um pnncipio fundtunorttlll, qrte o ~ovorno 
deve governar com u~ cumara11, qua o governo 
e as camaras audern de uu\'IS dadas, que o 
gov~>rno, prestando uo potter legiRl;•tivo a·~uelles 
conhecimenl<~S praticas d>l qne Abunda, guie e 
P.sclureça sq discussões como é de mister ao bem 
do paiz. Mas se est~ principio é verdadeiro 
quando se trat• de materias impo1·tsntes, de ma
neira alguma póde ter cabirneuto quand" s~ trata 
de que~tões l1quidas, clR•·a" ou de queRtões de 
pouca monta, em que por cünsequeneia não ha 
necessidade desses conhecimeutue praticas, dessa 
lu1. da experiencis. 

H" ainda uma hY::JOtbese, Sr. presidente, em 
qu~ noa devemos apartar um pouco d~ste prin
ctpio, e vem a ser, quando o poder executivo, 
nos casos em que deve attender á opinião do 
paiz repre,;entada pela maioria das camaras, não a 
consulta, ou não a atteQJe, se não a despreza, 
e assim devia-se dessa harmonia, dessa combi
nação tão esseucial à reeta marcb~&, e a propria 
vida do systema representativo. Assim, se nós 
tomarmos sempre como bas'l e guia a opini4o 
do governo nas noss&s discas:~ões, nJostraremos 
desejos de aproveitarmos a luz doa seus conb.e
cimeotos prAticas, de obtermos essa barmonia tlio 
indisptmsavel. Mas quando o poder ex<~cutivo 
desvia-se do mesmo principio, obra sobre si a 
respeito li e questões em que a ·intervenção, não 
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digo tanto. mas a opinião das camaras deve ser 
consultada, creio que tamb~m as cam tras devAm
se um pouco PpartRr da stricta applícação desse 
me11mo principi•>. Nós reclamamos em geral a 
as~i~tencia do g•JVerno ás n••ssas di scu~<~Õss : 
d• mo• assento aos mini~tros, quando uão fossem 
me~tbros Ja no!lsa camara, p~ra qull V!eSsem 
as~tst•r com seus conh•>ciment<>S praticas, Cll lll 
suas admo_ .. stações, a uó~ todos _que •lesejamos 
s.;mpre gutar o nosso voto pelos con!JP.cirnento~ 
pr~tlcns da administração: entretanto, quandü ba 
qualqu~r organisação ou modficação miuht~rial, 
ou quando os ministros procurão demittir se e 
sahir da posiçi'io que occupão, a opinião da 
camara é por ventura attentlida e consultadn? A 
camara p nr ventura é ••llVida? E~sa harmonia 
se dá 'l Essa combinação tão lle.:essa.ria apparece? 
N_ii<!, J!Or certo : os minist~ri•>S se formão, orga· 
n1sao-se e dts~olvem·ae, como se c;• marus rJ:io 
houvessem, morrem quando n•ais longa vidt~. pro
mettem, na pos~c da mór confiança das maiortas 
parlamentares li 

Ora, se isto é a~sim , nevemos prevenir-nos 
contra esta marcha que se vai seguindo, marcha 
que nãn t.;m nutro fim s~nào privar as cAmaras da 
legitima ir1fiuencia qun devem ter no governo do 
paiz , a c·•mara em taes circumstancia'> está 
colle>cada na nece~,idade de delib•.>rar por s i, afim 
de que os ministros reconheção a nec.essidade de 
att~nderem e consultarP.m a sua opinião. 
Cht>~undo porém, Sr. prt•Sidente, n questão 

-prPsont••, nilo acho nece~sidade da audiencia dns 
mini~tros . Qu>tl é a que~tão ? Dar~se ao acto 
addicional uma intelligeucl •l que sempre tem sido 
d .. do n" pai~. Ha alguem qu11 CMtteste que tem se 
dado outra Intdlig.mciu 110 act.> t~tldici onal do que 
aquella que o n<•bre deput~rlo par~ce·me que segue, 
de que a I:Oncessào de JltlllSÕEJS e uma faculdade 
i~terramenttl_particulat:. p~culiar do poder ,;xecu· 
trvo? Qu•l nao compet .. á'i as~Pmbléas pr;•vinciaes 
~,r.ro-tltr pP.nsões? Sarà por ventura tambem ob
Ject.o _sobre que t~ejl\ precis? ou,·ir C> l;'lVCrnc o 
dPcl•ltr-se B•• a,. m•·rcê• pecunrarias, 'luaes . as que 
nós cblim&mOil bposeHtadori'lfl, d~vem nu não ser 
objllr.t•> tlt! actos dv as!lt~mbléa H~islativa dA r.a•la 
prov•nda 1 Se Pra po•ler que eomp~;tia :i ass11mhléa 
gt·r~l Ha octla~ião Am que a c••nstitui•:iio foi pro· 
n•ulgad11, se o potiP.r Jc~rishttivo acba·11e J1vrdido 
em gP.rnl n provínci11l, quem pód» contestar •1ue 
as ll><&emblé••s provincillt~s devt~u• de l~gi>•lar sobre 
011 caMntc em <JUe t.Pm lugar a âposentaJoria dos 
emprej!r.dns provinciae • e municipaes '1 Nir.!(Uern 
pôde ~ontestar, nem ninguem tem •:ontl!tltado a 
carenc1a de uma P' ovidt!ncia que cõrte com estas 
duvidas, e isto niio me parPee negocio em que de 
necessidade deva ouvir-se o governo. O que se tam 
até hoje eontestarlo é que as assPmbléas pro· 
vinciaes possão decretJJr Dt>nsõt:s por t!erviços 
e:s:traordinarios ao est,.Jdo, e nunca que devão 
decretar leis em QUf! regule-se a !órma e modo por 
que deven• ter lup;10r as aposentadorias ; seria 
até_ ab!lurdo que o~ empregados provinciae!l, que 
estao no mesmo caso que os empregados ger11es, 
se viaPem, depois de estraga~os no serviço publico, 
sem o n·ecessario pão para si e suas famihas ; 
e esta era a alternativa em que nos c~ollocavs a 
opin!iic>_ contraria. Demos que As assombléas 
provmc1aes se não conceda a f11culdade de legislar 
sobre apo~entadorias dos empregados provinciae«; 
quem lhe~ daria o pão na velhice? O poder geraU 
O budget geral poderia d .. r·lbes por ventura 
recompen!'a, mercê pecunhria por serviços que 
são pr~oRtados á provincua T 

Se pois, Sr. prtsidentA, t'lnbo AU <te:nonstrado 
a aesnec'!&llidade do requerimento do nobre depu
tr.do (entra no s~&Ulo o Sr. ministro da jtu
tiç!t).... esta desnecessidade torna-se agora com 
a presença do nobre ministr.o da justiça mais 
:.alient&; porque, tendo por fim o requerimento 
awar • questão até apparecer qualquer dos ~rs. 

~in!str(ls, comparecendo agora o Sr. miníst!'o da 
]ustt~".' creio que a co.mara devP. r~jeitar o mesmo 
r equ : tmento, ou elle ficar prejudicado. 

. Aprol'eito a oc~asiào para periir ao nobre ·mi
ntstro qu~ ll•)S haJa de esclarecer sobre a marcha 
pülitk• do g·•~in~te , se a politica passada é a 
• l~ ~ deve servrr de norma no g abinete actt:al, se 
nos, os . de um. ou outro lado da c~mara, nos 
dev~<m ns traO•JUIBisar sobre u~a ou outra direcção 
qual tfUer do ~abrnete. Acho Isto tanto mais ne
ces,ario q•1antú estou persua·lido que o ministerio 
dev~ ndo · se_ co~l?car n,a po ;içâo que lhe assignâÔ 
todc;>s os prtnclptos do governo representativo, não 
dana o passo de anresent •r um de seus membroa 
nesh camara s em que viesse dizer ·-a marcha do 
ministerio é esta ; devemo>~ seguir nosso caminho 
nes tl! sentido ou direcçào •· 

E' por osta razão qu,.. , limitando-me ao que dis8e, 
espero que o nobre dPputado r ll tire o seu adia
mento: o nobre ministro, se quizer, dará o seu 
p~racer sobre a quMtiio, e ao mesmo tempo nos 
drrá qual sej11 a politica qne o mini~terio pretenda 
B<"guir. 

O SR. PRESIDENTE: -0 fim do adiam ento era 
para não continul\r li discussão do pNjec~o om· 
quanto. ~:io apparecesse algu•n .>u alguns dos 
Srs. mim•tNS du coróa; acha-se prdsente o Sr. 
mitlistt·o da justiça, ~>stà prejudicado o adiamento. 
Continúa pois a discussão do projt~eto. 

O Sr. souJ:E~ Fra.nQa:-Sr. presidente, eu 
previa 'lue "e httvi~t de declinar do ponto consti
tuci•mal da questão, e assim aconteceu lc.go que 
tomou a palt~vra o primeiro orador que t~p.,iou 
o pr., jecto. S•111 bores, a questão Vf.rsa sobre 
dirdto constitui.lo. Eu disse que as dispo~ições 
d,. direito· constitur.ional erâo de direito· stricto 
(apoiados} ; e 11endc. i~to as·sim, pergunto eu: a 
p<htvra dem.ittir é equipolente do. palavra a.po· 
sentar' Não: e M não é equipolente, corno quer 
a nobre comu:lis~ào que na p:tlavra demittir se 
compr<>h~>n•IA o direito de aposentar? 

O :Sr. d"putado tleclinou !og·.J para os argumentos 
de conveniencía. Não quero tomar tempo á camara 
com nrgumPntnA de conveuiencia, porque n questão 
é t·•<i>t •1~ J.u·.-tto constitucional. Se acaso se quar 
<JU <: a s assr•,,b[éa!l pr •• vinciaes tenh:io o direito de 
lcgisl11r s .. ure as aposentadorias dos empregAdos 
provinciaP.s, fllçào i8to pelos termos le~ae15; mas 
~ollo s•• diga que o art. 10 do aeto addicional, que 
d1z demittir quiz rlizllr tambem aposentar. 

E' oeste sentido que Toto contra o projecto. 
Sempre tocarP.I no argumento de conveniencia 

·~u<:~ o Sr. deputado referia. Disse que as assem
b!éas provinciao:~, legi!dando a r~sp11ito dA instruc
çuo, fica vão priv11da!l, a sAguir-se a minha opinião, 
do direito de aposentar os professores, Sr. de~u
todo. não ficaráõ privotdas disto. A assembléa 
provincial póde , nll c·Htformídade de uma lei geral, 
aposentar os pro!tls~ores da pr.,vincia; por .conse
quencia nã•J fica direito novo. O direito das 
jubilaçõet~ é coMagrado em uma lei geral, não 
digo bem, este direito de jubtltu,;ito dos professores 
tem seu a-sento no!' estatutos velhos da univer· 
sidade de Coimbra, unieo lugar ••ndA se encontrão 
disp'"~RÍ~Ões a respeito t:ie jubilaçõe11. O poder 
ex~çutivo entAndeu que ad instar devia jubilar 
tod(•S os profP-ssores do ensino, A assim tem pra
ticado. E' direito geral conauetudinario, e uma 
asgembléa legislando a Tespeito do!l professnres 
provinciaes bem pótle dizer que lb~a é "pplicado o 
direito ger~tl. Ma>\ di~o i11to de pa1111agem: n ponto 
do m"u argumento é que a palavra demiUir nio 
é equipolente de aposentar ; portanto, a camara 
não pbl!e dizer qae no art. 10 do acto addicional 
se comprehende o direito de apoeent&r. 

o Sr. Ll•boa.:- Sr. presidente, antes de se 
pr•lpór bontem o adiaml!'ltO a est11 projecto. ·eu 
estava dispoato a defendêl·o e a votar por elle, 
porque 1111\0u couveneido de que é urgen\iasima 
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uma meJida legislativa que dê aos empregados 
provinciaes o me~mo dirfito de serem aposent!ldos 
que têm actunlm•mte os emprel!,arlos geraes. UmR 
tal prnvicteuc1a, Sr. presidE>nle, não é sõ a b ·' rll da 
justiça dos empregados pr•'Vincia~s: a experiencia 
me bli feito Vf.r que ella se faz nec~~snria mesmo 
p!l l'>< vantagem das renda.- provtnci>~es: adminis· 
trando o proviucu• das Alagóa$, conheci alguns 
<'mpr~gados dessa ordem , que. sendo homens 
honrados, e tendo servido ha bastantes annos, 
muito mal servii\,, no>~ seus <'mpr~gos, ou por sua 
longa tdttde ou por suati chronicas molestias: tão 
vizivel era o prPjuizo qne soffriiio as rendas 
publicas por tal motivo, qu e eu, posto qu>~ com 
bastante dór de meu cor•1çào, n:io hesi~aria em 
demittil -os (visto que ll bem public :> devia preferir 
o bem particular), nomear pes<oas mais habeis e 
Dir.is activas, se pur ventura me não fosse isso 
v <: dado por uma l t>i provincial. que só autorisa ao 
presidente pAra demittir aos empregados provin· 
ciaes, depois de serem elles julgaJos ré(IS de 
certos e determinados crim • s. Os meus nobres 
c.:Jllegas que administrão ou têm administrado 
províncias hiio de se ter ~chado nos mesmos ou 
em semelh•lntes embaraços . Não mt. apoiarei a 
uma idéa que já ouvi a um m<!u nobre eollega, de 
que será bom :~diar este projectcJ até que appareça 
um parecer do coos~lho de e-tado, que já <obre 
este ><ssumpto foi consultado. Bom foi entretanto 
tratat·mos desta discuss:io afim de que o poder 
executivo, convencido como deve estar da conve· 
niencia d~ marchar P.m harmonia com o legi><latiVIJ, 
faça apressar a re : ness<~ dessa consulta, afim de 
que possamos na presente sessão annual dnli· 
berar alguma cousa sobre este negocio. Não 
obstantA, Sr. presid•.nte, cumpre . mo declarar que 
eu votar<'i sem escrnpulo algum na rAsoluçno, 
tal e qual a tem apresentado a commissão, porque 
não descubro que della resultem mal·~" • como 
pensãn algun'i dos meus eollt>gas ; grand~s t!Ari:"to 
os abuso~ que se commetteriiio nas províncias se 
tal resolução passas,.e, di:::em elles, e eu·contesto 
que não, por'lue presentemente que as províncias 
niio têm supprimento algum dos cofres geraes, 
ninguem é JDais iotert>ssado em reduzir o ern fis
ca!istlr a~ >~•1as de,:;pezas do que em prin1eiro lugar 
11s assembléns provinciaes. e ~m segundo lu!tar o~ 
presídente11 das províncias . Ao 1nen"s cnmmign 
Yccntec.,u iss,) : na província das Alagó~ts ha uml\ 
lei quo •utorisa ao preshtertte a jubilar os profetl· 
sorcs de aulaA primarias P- &Acuodarias quando 
estejão intpossibilitaàns ue servir. com o ordeuad" 
por inteiro no caso do terem vinte ou mais rtnnos 
de serviço, e o.-, caso de terem menos tempo com 
nquelle ordenado que lhes tocar p•oporcional· 
ment., : durante "miuhq administração só jubil~i 
a um professor, homem septuagE>nario. impossi· 
bilittldo por suas molestia~ de occupar 1\ cnd.aira. 

Fundado nas razõ•3S expendidas, voto que passe 
á terceira discussão o projecto de lei n. 139. 

O Sr. Nunes ~la.cha.do :-Sr. presidente, 
eu não tenho remedio senão oppõr ·me ao projecto 
por uma - raz>io muito especial, e é porque o sebo 
incomplet". Eu apr.iarei a doutrina do projecto, 
uma v'lz que ellc seja ampliado, e comprebenda 
todas as especieF, ou reRolva as questões que 
motivárão e11se projecto. Se a nobre commis11ào 
d e a.-sembléas provinciaes entende que estas podem 
legislar sobre aposentadoria de empregados pro
vinciaes • argumentando com a doutrin•1 do Si 5• 
do art. 10 diJ acto addicional, que auttlrisa as 
ll&aembléas província~& ..a lPgislsrem sobre a dis
tribtaiçào dos dinheiros provinciaes, não vejo razão 
alguma para que não esteja nhi comprehendida 
a f~culdade de poderem as mesmas assemblé~s 
·provincillea legislar aobre u modo porque os pre
llidPntea d ... prnvineiu po.terAõ conooder remu· 
uerações pecuniariall em virtude li>~ aervtçoll 
preat&doa &a prov1nciu. A du1Hrln• du projecLo 

é que, como oactn addicionalconcede áAassembléas 
provinciaes o P"der o.le l egislarem sobre a distri
bui~:ào dos dinheiros provinciaes, pod'lm ella.s 
ll'gisl :tr sobre o modo de SP co ucrderem aposen· 
tadorias. l:;e isto é !l$SÍm, julllo que no mesmo 
CRS•> es tão as pllnsões , pois tanto de um corn 
d~ outrol modo ha distrtbuiçii.o dos dinheiros proo 
vinciaes, c n <> e':lpirito da l•' i. nposentadorias e 
peusõ P.s é tndo mercê pecuniaria, e entil•l é manco 
o projecto. porque não ro:Bolve a segunda qullstão, 
isto é , de pod erem a~ assembléas le ~islar sobre 
o modo por.iue os pn;sid~ntes de pfllvinci9. deveráõ 
conc.,d er remuneraçÕt'S pecuoiarias por serviços 
prestados á província . Se a nobre commiusão de 
assembléa>~ provinciaes ento· ndeu que estas podem 
legislar em um 1·aso, eu concluo que ellas podom 
l ~gi~lar no outro. 

;., nobre commissão entendeu que era justo 
conceddr ap(lsentadoria, ou dar um futuro a um 
empregado provincial, a um homem que tem 
,;.ervido á provincia, durante um certo numero 
de annns : eu entendo que não sômente os 
Pmpregados publicas que prestào serviços ao paiz. 
T odo o cidadão em qualquer elas~e que esteja 
pôde prest.ar tantos serviços ou mais serviços do 
']Ue um empregado publico, e portanto se ha razão 
para sA r .. •nunerar a um, ella milita para o outm. 

Eu des e-java que a nobre cllmmissiio de assem· 
bléas pruvinciaes, ou algum dos Srs. deputados 
que entender que não são fundadas as observações 
que acabo de fazllr, boja de me e.:'clarecer. Eu 
respei~o a doutrina d·;, projecto, mas como está o 
acho incompleto. 

O Sa. 1• SECRETARIO lê um parecer da com· 
tni <;< ii.•J de constituição sobre ll indicação do Sr. 
Ferra z, para q11e se cha me o lo supplente dB 
Bahia para preencher a vaga do Sr. Marcellino 
de Brito, que foi nomeado ministru do imperio, 
etc. 

St!ndo a materia p nr si urgente, o Sr. presidente 
põe em discussãu u dito parecer : mas a pedido 
do Sr. Ferraz fica adiatl.o até amauhã para ser 
impre~so no jornal da casa. 

Continua por~>lnto a discussão. interrompida. 
o l!ilr. Antão :-Sr. presidente, não é para 

comb11ter, e nem mesmo para sustentar o proj ecto 
em discussão, que tenho tomado a palavra, mas 
apena~ pRra lembrar á c!lmara qutl, segundo nos 
foi eommunicado ha poucos dias, o gov~rno trata 
de apres•Jntar um prujecto geral sobre estas ·e 
outras que11Lões. ·Leu·se aqui Am uma das &P.sSÕf!:~ 
pRasada!f um officio do g.,verno communicanrlo 
que S. M o Imperad•Jr incumbio ll. secção do 
conselllll de estado a que p~rtencem os negucios 
do imp<>rio, a orgauisHção de um projecto de lei 
que interprete ou reforme os artigos do acto ad· 
dicional que dão lugar a contiuu. s con1lictos entre 
o gl)vernu e as . assembléas provinciaes : logo, é 
evidente que o governo occupa·l!e seriam'lnte em 
confeccionar um projecto de lei no qual se ponha 
termo a todas estas questões , a todos estes con· 
flictos nascid <l S da falta de intelligeocia dos di· 
V'lrsos r~rtigos dl) acto addiciiJnal. Ora, se este 
trabalho é de grande. tranl!cendencla, não será 
mais llCertado que. esperemos que o governo nos 
apresente esse proJecto elaborado, depois de cou
su.tados todo~ os actos, todos os conflictos i!Ue 
têm apparttcido t Entendo portanto. Sr. presitlente, 
que é preciso o adiamento desta qu6stão até 
que se apresente o projecto de lei promettido 
pelo !!OVerno. R'lconheço com muitos nobres de· 
putados que é conveniente decidir·stl a questão ; 
recoubeço tambeon que de alguma sorte é inju~to 
negar-se aos emprtlgadot! provinciaes aquelles 
beneficios que competem aos geraes, isto é, o de 
serem aposentados, dadas certas e determinadas 
circumstanciaa. 

Eu entendo •Jilt! se deve esperar por este pro· 
jec:l.o, porque o govl!rno tem entendido que não 
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compete ás asMmbléas províncias conceder apo
sentad.•rias e pensões, sel(ondo se deprehende do 
parocer da commi_s~ão. Como hav~·~~s nós pre· 
-eipitar uma deci,;ao, dar uma opm1au con~rarta 
sem avaliar toda1:1 as razões que têm mov1do o 
governo a dar u:na iutelligencia semelbant~, 
quanilo o governo quer confeccionar um pro}ecto, 
ouvindo a secção respectiva do conaelho de 
estado! 

Jli disse que me parece duro que os empregados 
provinciaes não possão ser aposenta<los dadas 
certas e determinada~ circumstancias: mas confesso 
que diversas são as opiniões a respeito dos meius 
Cle realisar este beneficio ; entendem uns que é 
competente para conc11der pensões e aposentadorias 
o gove•·no geral, mediante uma lei que estabeleça 
os casos e maneira por que se devem coucedHr 
aposentadorias, tanto aos empregados gerae~. como 
&os provinci~~oes . . Esta opinião tem apo~o na 
propna constitu:ção d ,, estado e no acto addtcton.al. 
Dizem os que a adoptão, que, t~ndo estabelec1do 
a constituição que a faculdade de c.>nceder _me~cês 
e remunerações pecuniarias é uma attnbutç ;o 
especial do executivo t1 uão do legislativo, e que 
tendo o ado a.idicion.tl apenas marc~do ae 
attribuições do poder legislatiN provincial, não 
se póde entend!lr qut! qoizess~ pass.ar ~o ex.ecuuvo 
geral attribuiço~s q11e lhtl erao prtvatlvas para o 
potler legislativo provincial. E' verdade que outros 
entendem que· a ·r,.cuhlade de concede: e ~~rcar 
os casos de aposentadoria está na drspostçao do 
art. 10 § 11 d:J act.o ~ddicional, em_qu~ S•J trata 
da nomeação dem1ssao e suppressao d•JS em· 
pregados pro.;inciaes e municipaes. Eu não sei se 
valerá " me,;ma cousa a facultladtl de nomear 
empregados e a faculdade de c~ncetler llen~õe~ e 
aposentadorias. Não acho muttu l1quJdv ; ha 
alguma diff<lrença entro:~ nomear empregados e 
mar.:ar os casos em que uevem ser aposentados. 
Torno a dizer que, tencionando o govt>ruo apre · 
sentar um projecto sobre esta e iden\icas questões, 
acho acertado esperarm<>s por e~se projecto. Nesto 
sentido offerecerei um adiam~>nto. 

E' lido, apoiado e entra em discussAo o ~e· 
guinte requ~rimento de adiamonto do Sr. Ant11o: 

« Requ~iro o adiam'lnto do projecto até que o 
ROVerno npreaente o que pretende organisar para 
interpretar ou rdrormar os artigva . ..to acto ad·li· 
cioual, que têm dado lugar a contmuos conftictos 
entre o exe.:utivo e ~~~ alllfllllbléa:\ provlnctoltlli. » 

o •r. 'ro•oano do Drlto:-Sr. pre•idente, 
eu me opponho :\o adtamt!Otf) aprll~ltuLado pelo 
nobre dt!pUtlldo por Minas Golraes, porque julgo 
que a opinião do guverno " re11pr11to da mattlrla 
que se discute já se ach., demonstrada: O j!OV.erno, 
ouvindo o conselho de e11tado a respe1to do dtr<Hto 
que competia é>~ asaembléas prvviuciaes de apo · 
sentar seuli empregados, teve em resposta que 
este direito não competia ás mesmas a~sembléas 
provinciaes. Então o j.!Overno, conf.,rm~;~odo:so 
com esta opinião, e~quan~o o corp? le~•s!attvo 
não tomava uma dehb.;raçao a respe1to, 1nS1nuoo 

·aos presidentes de provmcia para que á vista 
desse parecer do conselho de estado! nãu sanc
cionasae as leis que dissesse~! respe1to á apo~en· 
tadoria de empregadol! provtnctaes. FPZ ma1s o 
governo: remetteu pttr& a camara dos deputados 
esse pareeer da respectiva se.cção. do con~~lho de 
estado, e .Pedio ao corpo l~g•slatJ'I"O quo .tomass~ 
quanto ante~ uma delibe-raça.o ·~ es~ nspe1to. Fo1 

·em virtude d1sto qu.e a comnussao apresentou á 
usa .o projecto que se discute •. ·portanto, o que 
temos nós mais qu.e esperar da op••aào do governo 
quando ella se acha demonstr..da? 

1tbsdisseo nobrtl deputado:-o gvveruo pretende 
fazer um ·projecto a respeito de 'odoa 08 artigos 
do aeto addielonal que têm dado lugar a con· 
troveraias entre u aase~bléa11 provinelaes e 08 
pnaideiitea.-Maa o ·projecto qlie' ee·'dllelite "bio 

está neste caso, porque não têm havido cont.ro
versias, ao menos que me conste, a respeitu de 
ap""""tadorias <le em pregados provinciaes. O que 
<lXiste presentementA é 111na in~inuação <IQ governo 
aus presídentos para que não sanccionem leis 
~rovinciaes que digão respeito a empregados pro
ymc•~es. l?e o gov~>rno é o proprio que pede uma 
lntelhgenc1a do artigo do aeto addicio11al, se o 
DJesrno governo é quem diz que precisa de uma 
metlida legislativa a este respeito, .se a com missão 
apresentou este pr.ljecto, o que temos nós mais 
dd esperar do governo, o que mais queremos 
delle ? Eu creio que o adiamento não póde 
passar. 

Além disto, senhores, julgo que o que tem 
embaraçado a discussão do prujecto é o receio de 
abuso que commettem as assembléas provinciaes; 
mas entendo, Sr. presidente, que é muito melhor 
acabRr com esse pbautasma de assembléas pro
vinciaes, do que tirar attnbuições que lll~s com
petem. Se se couc.,de ás assembl6as pr9vinciaes 
o direi to de legislarem a rt!speito da attribuit;ão 
de suas rendas, o direito de crear empregos, não 
se <jUererá ao menos conceder que recompef!sem 
os ser'l"iços dos empregados provinciaes ? Mas 
disse-se que a asse1nbléa geral póde fazer uma 
lei r~>gulando a fól·ma de aposentadoria dos em
pregados provinciaes. Para mim é extraordinario 
semelhante modo de pensar. Eu, membro da 
assembléa provincial, no momento em que visse 
K assen:bléa goJral legislando a respeito de apo· 
sentadoria de empregados provinciaes, certamente 
não daria dinheiro para i$to, porque ás asstmbléas 
provinciaes compete distribuir úS dinheiros das 
provincias. 

Limito-me a dizer por ora que voto contra o 
adiamouto do nobre depotado. · 

o Sr. RebouQtu:-Senhores, eu tambem 
nà" posso votar pelo adiamento. O honrado 
membro motivou-o Jizendo que o governo pro
j ectava J6furm.1s, que porião termo a t:ldas as 
duvidas que têm <Jccorrtdo sobre o exercício das 
attribuições das assembléas provinciaes, e 
espechlrnente quanto ao objecto que &e achava 
em discussão ; e que nessas reformas darà !JIOvi
dcncias que occnrrão a todos os interesses res. 
pectivos. Mas não disse nem creio que pudesse 
dizer precisamente que · essa proposição do 
govurno v1rá em determin•do tempo. Ora, em 
tnes circumstancia~, o adiamento vem a ser 
illimitado; por conseguiu te, como creio, prohibido 
p .. lo nosso regimento, porquanto um adiamento 
desta nlltureza importa t~~onto como uma rt'jeição 
do projecto. Seria melhor discutil-o e rejeital-o; 
pois que da h i r"sultaria, ao. menos, uma i11tt'lli· 
gencia lJara as assembléas pruvinciaes que désse 
força preexist~nte, se não definitiva e autheuttca, 
ao menos doutrinai; que tem partido do poder 
executivo e mesmo da assembléa geral. 

Em v~rdade, que essa inteUig<lncta doutrinai 
tem havido, não ha duvida, pelo fo~cto de ter a 
Rssembléa geral jà cassado algoua actos legusla
tivos de assembléas provir;ciaes que aposent~Avilo 
empreg11.dos respectivos. 

UM Sa.. D.&PUTADo:-Não ha u.n *11emplo diato. 
O SB. REnooç.&.•:-Ao menos estou lembrado 

de urn sobre a ass~>mbléa da provincia de 
Sergipe. 

UM Sa. D.s:PUTAoo:-Foi pensão. 
O Sa. R&B•JOÇAS:-E o que é realmente uma 

apost~ntadona cum orJeuado! Não é uma pendo 
em recomvensa aos serviços do empregado que se 
impossibilitou de continu·•r a ·servir o empr~go 
que tinha! Não {allern<JS dessas aposentadorias 
à modero~&, que se dão em castigo Je certos 
empregado• q\lándo se dizem ou auppõe preva
rleadórea; dt.ana · ap()aeo\adorlas que entr!W Da 
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ordem dos factos consummados, mas que ficii:o fóra 
da intelli,Zilllcia de algum pc.vv civilis11oo, & 

muito ma.s U<l ""pirita e letra da loO:;sa cousti· 
tuiçào. Eu fallo da~ aposent.•dorias regula1es, e 
que iHil}Ort:1o rect.DhP.cirnento de imposslhilidade 
dH coontinUàÇào no~ serviço en1 qnt'! sol acluwa o 
individuo, e re€'omp~nsa de o haver bem desem
penhado: rnanute11çào de uma honrosa subsisteucia 
porque não t<>que ás port~s da indig<:ucia. A 
assembléll, CillllO eu dizia, doutrinalmente ja 
reconheceu que nãG existia esta attribuiçào no 
acto addicional conferi.ta ás a:>sen.bléas provin· 
ciar.s. o· poder executivo tambom dout.rinalmente 
a tem reconhecluo e declarado da maneira " 
mais positiva possivel, segundo acaba de dizer 
o honrado membro, dando instrucções aos seus 
delegados nas províncias para não sanccionarem 
as leis provinciaes que tratarem da aposentad.;ria 
de empregados provinciaes. Ora, se já temos essa 
intelligeAcia ãoutrinal da a.ssembléa l(eral e do 
poder executivo, o que convém fllzcr? Ou 
acceder-lhll amplamont~, ou evit11r logo toda a 
possibiliaaãe de novas duvidas, nãq de1x:audo 
objocto de que Sfl trata em questão pendente. 

A mais inconvenientes cr;,io que daria lugar o 
proposto adiamento: porquanto. parece-me que ao 
governo mal cabe a attribuição de propõr leis 
interpretativas do acto addicional á const1tuiçiio 
do imp.,rio ou da mesma coRstituiçilo, supposiçào 
a que al nào pretendo de maneira alguma dar 
lugar concorr~ndo com o meu vot•). Se eu duvid11, 
e direi que muito, que a assembléa geral, tendo 
em vista a constitui~ão, poss~t int,'rpret,,r qualquer 
artigo do acto addicional ; se duvido dQ compe
tencia da iniciativa dll qualquer dos mP.mbros 
da assembléa geral legi~l~:&tiva, como directa ou 
indirectamente chamar o governo a. exercei-a? 

Eu me txplico. 
Pda constituição sómente pôde interpretar leia 

quem pó.J~o leg1slar. Ora, quem póde l~gislar 
constituuvamentt: '1 E' uma CtlDvençào aà hoc, 
convocada como se ach 1 formula,Jo pela consti· 
tuição. Por consequencia quem pod~ria interprélar 
o acto addicitonal, <iUe fs.z parte da c:>nslituiçiiu, 
seria tamben1 uma conv~nçiio e01pecialmeute a 
esstl fim convocada. 

Mas o acto addicional dão poder de o inlerpret·•r 
ao corpo le,qi,;IMtivo. Por conseguinte o acto 
addlcionc.l htã em collisilo cem a conatituicão 
do imperio. Ortt, entr~o " preceito da constituição, 
que é conforme a todos o:~ princípios de direito 
J.oublico posit1vo e universal, e o detarmin .. do 
no acto aJdic1onal, as~;im dissidente~. eu obedetHia 
á constit.uiçitil, e não scJ;:uiria. a attribuição 
conferula no acto addicional. E nesta evidencia, 
como , iremos nós, mas por uma votação, fique 
este projecto adiado até 4Ue o governo aprese.nt~ 
as propostas que intent., apresentar sobre a 
intel~ige~cia controversa do divrrsos artigos 
constttuctonaes ? 

Senhotes, o g<>verno tem muitos meios indirectos 
de f~zer cuubeeer sua opiuião nesta casa atlm 
de que os trabalhos leg:stativos marchem da 
mane1ra mais C011forme a wauut~nçào, !t. devida 
llarmonia entre os poderes do estado ; mas 
nunca. de modo que no" tornemos inteiramAnte 
incfliciaes, como que abdicando a iniciativa que 
d_evemos exercer, mórmente sobre aqt:~lles ue~o
CIOS que d~pendem de nossas proprias qnalificaçõ~s 
como representantes da nação pc,las r"spectivas 
provincias. (Apoiados.) Do C<mcur~o dll& luze~< de 
todos é que wdi.Jot· resultará o bem que o paiz de 
mós reclama e espera ; o governo certo concorrerá 
tambem com as suas; tuas l>em que a camara 
dos Srs. deputa_dos deixe o ser oste:~sivamente, 
e o gnv,.rno SeJa o ~ovel'no. Exerçamos nossas 
attribuições VArifieando a utilidade de nossa ollieial 
uiat.encia; auralamoa todu as luzes do governo 
para qu• DOid exlatencia o •eja Da maior exteoaão 

possivel boa e efficaz ao el!tado ; mas não confun
damos os pOdtres do estado. O governo, teU> 
muito que flizer, admin1,;trando um paiz novo 
comn é e ~arecid:; de muitos melhoramentos: tem 
de fazer o\11 re~ulam~ntos a bem da exí,cuçiio tias 
leis: lé:m meFmo u~; instruir nos de todos os 
factos occurrentés, para que marchemos com o 
necessati<> conhecimento de causa. 

Pvr estas razões não poRso approvar o propCisto 
adiament(\. s -u mais .antes de voto que continue 
a discussão c teuha um resultado ; e que em 
sua co .. formidade se prop•.•nhào em geral sobre 
ap.·sentadoria~ as mediclas que mais c,nveníentes 
nos parecerem aos intfre~ses do paz. 

O Sr. França Le1te:-Sr. presidente, o 
sobre d••putado que ac~ba de f •!lar oppõz-se ao 
adiam~;nto, primeiramente, porque se não declara 
quando o goveru., .tem de off,recer á camara o 
prujecto de iutt:rpretação do) acto addicional nas 
partes em que tem s1do mal ou indevidamente 
entendido, sendo este um adiamentc• indefinido; 
e s.,gunJo porque cumpria quP. a camara tomasse 
uma resolução a respeito, e desde que havia 
duvida, d1sse o nobre d~putado, existe a intelli· 
gencia doutrinai. Não existe int~lligencia authen· 
tica P. positiva, e por isto a camara deve firmar 
esta intelligencia, ou consllrvan<lo a dPllrinal 
e rejeitando o projecto, ou estabelecendo uma 
intelligencia positiva confirmando o projecto. 

Einquanto ao pnmeiro arg11mento, qu>lndo tive 
a hvnra de off·oreccr !\ camara o prim~iro adia
mento, eu disstl que estas mat~rias deviào ser 
postas na ordetn dia, havendo intelligencia. da 
mesa com o governo. Eu niio sabia, nen1 ti11ha 
·idéa de que o gabinet~ tivesse forn•uladn um 
projectn a e~te re•peito: mas av><linnd" a transcen· 
dencia da materia, recouheço que para bem do 
paiz ~u10pre que t:lla não ~eja discutida, nem 
votada sem ser ouvido o gabinete. :5e a mesa ni'io 
tivesse posto este parecer em discussão senão 
depui,; dll se ter entendido com o gabm"tfl, c~rta· 
mente niio teríamos nós hoje esta discu,.g,io. 
Mas o parecer está 11a or•lem do dia·, offereceu ·se 
â discussão, fl sabe·Re agora que a adm ·nhtraçào 
tem um projecto a respeito, que virá spre11ent:'lr 
ã casK, e como havemo!l de prevenir jã esse 
trabalhol da adulinistraçilo 1 

Sr. p.residente, nllo é it~to nullificar a camara; 
tem-se ent6udiclo que nó~ devemos dar signal da 
no , ~sa exi~t .. ncia, obra.••do sent esperar que o 
governo vnnlla no nu~so se1o guiar-nos .. Eu 
confes•o qu~ nrio ~>ntenclo uad<~. di~to, P•Jrque, 
nos principiCIS cvnstituciona.es que reguliio todo11 
os pai;r.-!!1 civilisados eu não encontro um u:em
plo d1sto; digo m;,is que da conducta que se 
quer que a camara tenha, não póde r .. sul· 
tar senão dhparates. Ainda o anuo passado 
tivemos por um procedimento destes um con
flicto com o Renaào, que talvez se ton1asse 
terrível para o paiz, se esta camara não recuasse, 
Sol f'Sta camara. qtliZ~>Jse sust•·ntar a sua diguidade. 
O gabinete foi tumado ne~ta discussão de im
previsto, e de imprevisto foi para o senado. E 
porque acouteceu isto? Porque o governo nào 
entrou ua discu,:;sà" c:!a camal'a dos deputados, 
11em na do st n"do. Ainda quereremos que se 
apresentem iguaes ci:'cumst:•ncias que venhiio àe 
novo produzir co1o1lictos, para embaraçar&m a 
marcha do• negocio,s? .Ku supponho que não ; 
eu ~uppoubo qu., a eamara obrando regularmente 
deve andar de intelligencia com o governo. A 
cnmara tambem deve dar signaes de su~~o exis
telocia :. mostre ao . paiz que existe, infundindo 
no gabtllete a pollt1ca que partllha a maioria da 
e:'lmara. Se o gabinete não s'l compraz com esta 
política, de duas uma, ou t' gabinete ou a eamara 
se· retira. 

UK Sa. DEPU'l'ADO: -Nem lliD nem outro. 



Câmara dos Deputados - Impresso em 13/01/201 5 16:26 - Página 8 de 13 

SESSÃO EM 7 DE MAIO DE 1846 
O SR. FRANÇA LEITE : . - Sr. presidente, P.U 

consid~ro o g .. v~rno c .. nst•tucion>'l composto dos 
po,l<>res polll•cos, obraudo r~:rular e unif•>rmfl· 
mente; e desde qu11 um ramo dos pod ere~ politicos 
deixar de St>guir essa unifotmiilade, nós não 
tt>rem :>s um g._.,;~rno regular. E' por isto que eu 
di~to que nã•• desl!'jo que nP.gocios de tão alta 
transcen .lencia S!'j:iu · discutidos nesta cnsa sern a 
concurrencia do gabinete. Quando a camar:• não 
apoia o ministerio, pódt~ procurar mil embaraços 
a este ministerio, põde j::l'Ocura[ levantar con· 
tlictos mesmo para que ella se arrede da posição 
em que se acha; mas quando a camara esta de 
combinação com o governo que representa a maioria 
da camara, pôr embaraços a esta administração 
é.collocal ·a em .uma posição diffi.cil, é queror cal
locar o paiz em uma posição muito triste. 

Portauto, como o adiament<J tende a uniformisar 
o procedimento do governo com o procedimento 
do governo, está no caso de ser votado. · 

Sr. presidente, o adiamento consigna uma época 
em qne nõs devemos julgar que póde ser apresen
tado o projecto orgamsado pelo governo. Esta 
apresentação não se pót.le dizer que é inddi.mda, 
porque o governo ja fez vêr que tinha os trabalb.os 
feitos, e que havia de apresentai-os. Eu julgo 
portanto que aqui oão tem nada de indeterminado. 
Não deseJo que se tome deliberaçãr> alguma sobre 
o pr.:jecto sem que o governo seja ouvido, porque 
ell& tem de executai-o. 

o Sr. D. Ma:nnel:-Sr. presid~Jnte, não recuso 
o meu voto an t~diament<> em discussão, por duvidar 
de que o poder ~xecutivo pôde apresentar nesta 
casa propostas ácerca da intelligencia de qunlquer 
artigo do acto addlCional , pois me parece 
expressa a dispo~ição do nrt. 25 do mesmo acto 
addicional: são outros os motivos que me induzem 
a votar contra o referido ad1amento. Devo 
primeiramente notar que o aviso a que· se· refere 
o illustre deputado pela província de Minas, 
no qual o governo promette apresentar a 
esta augusta camara uma propo:ota fix ,•ndo a 
intelligencia da alguns artigos do acto addicional, 
foi dirigido pelo mini::1terio transacto ; e pnrque 
niio julgo que o actual possa em pouco tempo 
apresentt~r semelhante proposta , a qual sem 
duvida depende de muita meditação e reflexão, 
parece-me indi~pensavel que l'em demora lixemo~ 
a genuin11 intelligencia do art. 10, § 11 de Mto 
addiclonal. Nesta p:trte estava commi~o do accordo 
o mini~terio transacto, quando expedio a esta 
augusta camara os officios de 8 de Fn·ereiro e 

· 26 de Mar.,;o de 1844, nos quae.s ponderou a 
necessida<ie de fixar-se a intelligencia do ref~rido 
artigo, e isto em consequencia dos graves con
tlictos que se têm susc1tado entre as assembléas 
legislativas provinciaes e os presidentes de pro· 
vil•cia; maa disse o nobre deputado:- convém 
saber a opini~o do govern<l a respeito deste . 
importante objecto;- concordo em semelhante 
conveni•mcia. Quem inhibe ao governo act11al de 
comparecer desta casa, e expór francamente a 
aua opinião ácerca do projetto cujo adiamento !'18 
requer 'I Não appar .. ce no Jornal do Commerciu 
a ord~m do dia 'I E se os mlnistroa, pur o1o1to 
occupat2os, não podem present~;m .. nte c .. mparPctor 
na camara, communiqu"m ttos eeua ami~o11 a sua 
opinião ácerca da doutrina do cit odo projecto. 
Sr. prt>Bidente, o governo ~ransacto, d~poia de 
ter ouvtdo a secçúo do Cl'nselho de estado da 
repartição do imperio, deu uma intelligencia 
dou~rinal ao art. 10 ~ 11 do acto addiciun •1, e 
e ntào temos jâ um xneio de saber a opinião do 
mesmo governo a tal respeito ; e presumindo 
eu que o actual gabinete é do mesmo pensar, 
não 11nteudo que se deva protelar por maia 
tempo a d1scussão do projecto o1ferecido pela 
nobre eommi,;aão de uaembléaa ·provinciaes. Sr. 
presidente, eu não entendo que nós devamos 

TOIIO r 

f!Xigir a presença do ministerlo em todos os 
nHI.(Ocíos q u.- se tratão o esta casa. Pois, para 
fixar a intelligencia de um artigo do acto addi· 
cional, Srlrá indispensavel recorrer ao auxilio do 
g ·,verno t Em uma c~o:mara compQita de cidadãos 
que hão occupado as mais llltas posições da 
nociedade não abuudii.o as luzes, não sobra a 
experiencia p&ra res"lver duvidas sobre as quaes 
t~m.-.a meditado 7 Entendo que sim. Senhores, é 
o governo que deve recorrer ás nossas luzes, 
porque ~omos nõs seus verdadeiros conselheiros, 
e tanto. 1sto é assim que. o governo nos pedio 
encarec1damente nos offic1os supracitados que 
dec!arassemos autbenticamente a intelligencia do 
art. 10, ~ ll do acto addicional. 

Eu. nunca dese-jei nem desejo pôr obstaculos AO 
governo: entendo mesmo com o illustre deputado 
pt'la Parabyba que o palz só irâ bem qu>\ndo 
existir harmonia entre o corpo legislativo e o 
governo ; mas certamente essa harmonia se não 
rompe continuando a discussão do projecto. 

Voto portanto contra o adiamento. 
Posto a votos o adiamento do Sr. Antão, é 

rejeitado. Contínua a discussão do projecto. 
O Sa. WANDERLEY:-E' a primeira discussão 1 
O Sa. PaESIDENTE•-Sim, senhor. 
O Sa. WANDERLEY: - Eu me persuadia que 

era a segunda ; porque, como a primeira versa 
sobre a utilidade, e a utilidade de qualquer 
projecto é incontestavel á necessidade de uma delibe
rnção qualt"[ller, parecia-IDe inutil esta discussão; 
mas, se V. Ex. affirma que é a primeira, eu cedo 
da palavra. 

0 Sa. PRESIDENTE:- E' a primeira. 
O Sa. WANDKRLEY : - Entã<• cedo da pa-

lavra. · 
o Sr. Souza. Ma.rtl:ns:- Pela razão justa 

mente opposta áqueHa que acaba de apr~sentar o 
nobre deputa,to, quero pP.dir a palavra, e discutir 
o project•l de que se trata. 

No acto addícional se declarou que ás assem
blér•s provincines compete fixar a des;>eza e orçar 
a receita. As as~~::nbléas provin~aes têm a este 
respeito uma latitude tão ampla, que admira que 
a nobre commissão sóment'! declarasse como de 
sua attribuição a aposentadoria dos empregados 
provinciaes, e nãc tambem as pensões aos orpbãos 
e viuvas dGS mesmos. Elias empreetão a outras 
provir..-:ias, como fez agora a assembléa provin
cial do Rio de Janeiro no Ceará, outras applicão 
fundos para soccorros aos pobres, ás casas de 
caridade e estabelecimentos pios: n>~da disto está 
declarado no acto addicional .como attribuição 
sua ; entretl&nto tudo isto t<C deprehende debaixo 
da applicaçào da receita provincial ; ellas são 
juizes desta applicação, e admir!l como se póde 
contestar a uma assewbléa provincial a t .. cu}.fade 
que tem do applicar parte de suas rendas R uma 
aposentadoria. ou m~.;mo · a uma pt>nsão. E' 
Ytirdade 4ue eu tenho Yisto multas v~zes leis 
pruvinciaea em qua ae abuaa do dtreito de con
Cfldar Rp.,.•ent~<Jurli!.ll e (lt'DIÕI!" ; illt<> é mesmo 
muito fr.,queut~ ; mas deve por lat•l óizt>r·&ol que 
ellaa nAo têm n direito de conceder apoeenta.torlal 
e pen11õe1 f T.ant.> '\'alt:ria dizer que ella• oio 
têm d1reito de legislar sobre a maior parts dos 
objectol de sua compt>teocia, porq11e podem abuaar 
d .. sse direito d~ legislar. 

Eu mesmo tenho aD'llysad.o muitas veze5 _leis · 
de asaemblé..s provinciaes, e agora me reco.rdo 
de algumas, , creio que das Alagõ.as e S01rg•pe, 
onde appareeem muitas aposentadori&d de empre
gados provinciaes, mõrmeot.e aos profeaaore!$ pu· 
blieoa : BnJ;>ponbo que a maior parte destas 
aposl!ntadorla& são concedidas. aem atteoção aos 
verdadeiro• principioi adminiatrativoa, mas eatou 
. ' 
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persuadido que a razão principal destes abusos 
provém do axemplo d•• a.iseml•léa geral. 

Desda 0 lo anno em que tllmei assento nest:l 
casa, err. 183<l, que. teuh,> reclam :&d~ d<l todos os 
minislerin~ uma lei de ap.,seotad.onas paN todas 
as classes de empregados pubh_eos ; mas co!laO 
tenho estado quasi ~P-mpre na umd~de a este res
peito nunca esta> idéas preval~eerao, m.esmo no 
temp~ em que existia mmistenos organtsados de 
homens do outr.> la~do. Em gtir&l todos Od go
vernos gostào de certa latitude ou ante~ um certo 
arbítrio (por me exprimir em termos mats prop~HlS~ 
da faculd~tde de conceder mercês pecun•ar1as • 
ninguem gosta de restric~ões na faculdaJe que 
\em de aposentar ou dar pensões. E' esta a n~a
neira unlea porque posso explicar o facto_, a.h~s 
bem extraorctiuario de que, tenllC! a const;tu1çao 
determinado que houv6sse uma le1 ~obr.e aposen
tadúria~ e pensões, a10da n euhuma ex1sta ~obre 
este objecto depois de ~antos an•!os de reg~men 
constitucionttl. Isto é tant" m>~ts de la~tunar 
quanto a prat!ca seguida pelo nosso governo de 
tempo immemorial, h~r~ad.a ~o governo portuguez, 
é ~0da contraria aos pm.:_captos r;-coni.J.~ctd•'S como 
mais verdadeiros nas naçoes ctvill:<a~as da Europa, 
onde não se concedem sposentadortas, n~m pen
sões senão pelo fundo de reSdrva que os tlmpre
gados deduzem de seus ordenados. 

Ull Sa. DEPvTA.OO:-Fundo auxiliado pelo go· 
veruo. 

O Sa. Souz& MA.aTt~s:-Sim, ll.s vezes é au~i
liado pelo governo : mas nC'' e-se que est~ fundo 
tem fonte tolo pingue que d ve necessanamente 
crescer a .uma importancia tal quo \lossa fazer 
face a todas 11s pensões e aposen~adortas. Nessas 
nacões o fundo de reserva é composto de _5 por 
cento descontados do ordenado, e do vene•mento 
do lo m .. z int .. gralmente, quando o empregado é 
nomeado pela !JriUleira vez. 

UM Sa. D~>PUTA.Do:-Conforme a classe. 
O Sa. Soou MAaTINs:-0 nobre deputado diz

conforme a clas~tl.-Em uuta obra 11ue ha pouco 
li sobre a legislação de Inglaterra, sobre aposen
tadorias, escriptll por M. de B •lly, vem citada a 
legislação em que se u1anda que os empregados 
concorrão com 5 por cento de seu ordenado ou 
com menor quot.a se os ordenados são mui diml. · 
nutoa. Na França se determina mais, i~to é, que 
no lo mez depois da nomeaçlio o empreglldo publtco 
nada recebe e 'llai tudo para o fundo de reservas 
para esta mesma caix.& vão os ordenados dos em
pregos publicos vagos. Estes ordenados em
quaato os lugares não sã~ providos, reverte_m pua 
a caixa da~:~ "posentador1as; e emfim, as licenças 
sem vencimento de ordenado ou com meta:!e ou 
parte do ordenad.o vertem igualmente os v~nci
cimentos que devião competir ao empregado licen
ciado para esta caixa ; de modo que o orçamento 
não fica sobrecarregado com nenbuma verba 
e:l.traordinaria para pensões e aposentadorias, ou 
pelo menos com insignaficantes soceorros. "Entre 
11Ó11 porém, tem-se seguido de tempo immemorial 
uma dou~rina contraria, julga-se que o governo é 
obrigado a pagar est&&s aposentadorias, e o que 
é maia para lastimar, sem regra, sem proporção 
com os annos de serviço, nem com a qurolidade do 
mesmo aerviço: de modo que a tal r"'apeito domina 
um completo arbiuario. A camara se ha de 
lembrar de que no anno passado se concederão 
pen&Õtl8, meios soldos e monte-pios a viuvaa de 
mili\ares muito maiores do que o soldo que ven
cião seus maridos. 

Ora, i vista deste transtorno de principi~s 
administrativos seguido pelo governo, e sanccto· 
uado pela a~:~aembléa geral, nào admira que as 
usemtiléall provinciaes sigão tguaes exemplos de 
fataliaaimu consequeucial!, porque tendem a de
vorar iDcleillidamente uma grande pane da& renda 

publica destinada a pagar as cla5~es activas das 
adwinistrações provinci .. es, mas por isso se deve 
diz~r que nlio lhes compete legislar sobre este 
ob.iecto? 

Julg•, a resolução inutil, ;:JI)rqud o actn ad-:ii
cionlll é muito claro. A' s assembléas provinciaes 
compete es~otiJelecer imp•)stos para suas despPzas 
e lambem lhed compete a applicaçà<l destes im
postos, confor•ne o entenderem mais conveniente: 
Isto é muito claro no acto addichmal. Para que 
p•lis uma lei int•!rpretativa que vã pór em duvida 
este direito R respeito de todus as outras diversas 
applicaçõ"s 'f Ao~ assembléas provinciaes têm até 
o d1reito de emprestar parte dd sua renda a outra 
provincia, do que jã ha exemplo, e ntnguem lh'o 
contesta, 

UM Sa. Dr:PoTADO: -Ainda não. 
ü Sa. SonzA MAanNs:- A assembléa provincial 

do Ra·.• dé J;~.neiro acaba de do~eretar um empres· 
timo á provincia do Ceará. 

UM ::>a. DY-POTADo:-Nào é emprestimo ; é uma 
loteria. 

O SR • . S)OZA. MAa'L'DIS:- E' a mesma cousa, é 
tributo lançado sobre o pov1. LP.mbra·nle de urna 
ass~mbléa provin.:ial que decretou uma pen«ão ao 
cidadão B .trata, e outra à viuva do cidadão 
Evaristo Ferreira da Veaga, sem que uenhum 
delles lá tivtls"e es~ado, nem fossem emprtlgados 
provmciaes. 

UM Sa. DEPOTAoo:- P •>dia ser em 11ttenção aos 
servi.;os prestados por este cidadão. 

O Sa. SouzA. MARTIN~:- Qual é a autoridade 
que póde conhecer da conveniencia de taes appli
caçõ.;s? Se são bem ou mal feitas? Nenhuma. 
Só o tempo e a eXJleriencia do governo repre
sentativo é que pó.ie eer correctivo de t11.es 
desvarios. Por consequencia as assembléas pro
vinciaes podem abusar ; mas por isso não lhes 
devemos coarctar a f.&culdatia, o dir•lÍl•1 que têm 
de &ll•>sentar, dllr pensões, dar mesadas a estu
dant·lS em universidades e11trangeiras ou nacionaes, 
eng•jar col•>nos ou artitices oa oatras tnnumeras 
applicações de suas renda~, que não estão e~pe
citicadas no acto addicional à constituição. 

Por isso, co'llO o~ntend<.~ ser claro semelhante 
direito, voto contra a resolução como inutil, ou 
antes como perigosa. 

O Sr. Fernanda• Torre• (ministro da 
justiça):- Eu nlio vinha prevenido, Sr. pre~iJente, 
para expór na discussão do projectu de que se 
trata a vpiniào t.lo guvt>rno; por cousequencia 
tu,lo quanto eu disser fique entendido que é 
opinião individual. 

Eu julgo que a resolução deve passar, e res
ponderei primt!iramente ao nobre deputado que 
acaba de fallar. 

Não considero inutil o projecto, porque todas 
aR vezes que qualquer ponto de legislação tem 
sido objecto de duvtdaa repetidas, necessariamente 
a assembléa geral deve marc11r a sua verdadeira 
intelligencia para que a administração poaea bem 
march;tr. 

Não julgando inntll a reaolnção, e aendo certo 
que á assembléa garal compete em semelhantes 
casos deliberar qual deva ser a intelligencia do 
acto addicional neata parte. digl) que na minha 
opiniii.o a resolução se deve considerar como 
U•na dacl>•raçào de que pelo citado artigo e para
graph:>s do llCto addicional aa asaembléaa pro
viociaea têm direito de legislllr, nos restr1ct.oa 
tt!rmoa em qu'! se acha concebida a re::~olu~;ão, 
sobre a aposentadoria dos empregados prov•uciaes. 
p •rque no mesmo acto addic10nal se dispõe que 
as aasembiéas provinciaes compete legislar Eobre 
os empregados provinc1aes e seus o .. denadoa, 
disposição em que se inclue, .sem duvida , o 
direito de tambem legislar aobre a fatura sorte 
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destes empregados , porque se as assembléas 
provinciaes têm direito de legislar sobre os orde
nados dos empregados provinci>les, tambem o 
devem ter para legislar sobre S6us vencimentos 
quando esses empr•-ga·los não po•lem ml\is prP.star 
serviço, tendo alias se impossibilitado nelle de 
ganhar a st.bsistPneia por outro mo.to. 

Não deveria porém a resolução comprehender 
uma disposição mais lata, como disse o nobre 
deputado por Pernambuco, que jnlga d~vcr eom
prehender-se uella tambem as pensões e mais 
mercês pecuoiarias ; estas entendo que estão fóra 
das attribuições das assombléas provi ~ciaes , 
porque temos o art. 102 da constituição, S) 11, 
e o acto addieionat que d1z expressamente que 
só podem as assembléas provinciaes legislar sobre 
os obj~ctos nelle espectficados ; accrescendo qua 
este artigo da constituição não foi julgado refor
mavel, n~m foi reformado. 

Além disto julgo · que nlio é conveniente (en
trando no argumento do eonveniencia, de que se 
tem fallado) qu" lhes compita ,;emelhante direi to, 
que se julga aliás mesmo perigoso na assembléa 
gtlral. . 

E' opinião minha, e creio qae sustentada muitas 
vezes pola ca~a, que as m~rcbs pecuniarias não 
devem ter principio na assembléa g~ral, 4ue 
sõmente devem approvar a~ qu" for<'m dadas pelo 
poder executivo na fôrma da constituiçiio, tl por is~o 
muito menos concedarei que tal attribuição pussa 
competir ó.s . assembléas provinciaes. Por isso 
entendo que deve passar a resolução nos restrictos 
termos em que está concebida. 

Aproveit .. rei a occasião para responder a um 
nobre deputad<J que dirigio ao INVerno uma inter
pellaçào a respeito da sua polttica, as,egurando 
ao mesmo nobre deputado de que deve estar 
descançado de que a política do gabinete não to1m 
sollrido alter>~ção •>U DJO•hficaçào al~uma. Eu t!stolt 
pers11adido de que a politica do gabinete de 2 de 
Fenreiro teve ilm vista a concorJia entre todos 
os brazileiros, re11tabelecer a tnmquiUidade pu
blica em todo o p,;lz e para conseguir eRte fim, 
teve sempre llm vista os pr!ucipios de j a~tiça, a 
constituição do estado, e a pontual execução da 
legislação do paiz. 

Estando persuadido dd que este é o programma 
do gabinete transaeto, e do actual, digo que uiio 
tem sotfrido alteração ou modificação a política 
do gabiuete. 

Pót.le ser que nos pormenores da adminio~traçio, 
um ou outro acto possa parecer ao nobre depu
tado, ou a algum outro, que estes princípios não 
sejão respeitados, e em tses CllSOS siio os meus 
desPjos e .os do g>~btnete qne os nobres dapatad.,s 
11.pontem esses desvios dos princípios professados, 
pois a administração deseja a coadjuvação das 
camaras, SPm fazer dillerença de lado11 qoe por 
ventura e:tistão ; e eu protesto que para seguir 
aquelles princípios foi que aceitei a honrosa es
colha que S. M. In•perinlse dignou fazer de mim 
para a repartição a meu catgo. 

o Br. 'W"cnaderley :-Sr. presidente, eu 
talvez nAo devesse tomar parte na discuaaio, não 
16 pelo que diaae na primeira occaalio em que 
me lnantel, mas até i vhata da oplnllo emlttfda 
pelo Sr. mlnlatro da justiça : com tudo, como. pre
tendo votar contra a reaoluçlo que ae acha em 
discussão, e olo quero que seja meu 1'0&<1 Inter
pretado como contrario i attributçlo que julgo 
pertencer ia auembléaa provlneiAes, de apoaeatar 
seus empregados, sou otirigado a dizer alguma 
cousa, incorrendo em algum desgos&o para com 
a camara, por ter de repetir, sem duvida mal, 
aqoillo que por outro Sr. de~utado, e pelo Sr. 
mmistro jl foi tambem enunc1ado. · 

Sr. presidente, nunca houve questão, ao menos 
pelo decurso de muitos sonos, de que pertencesse 
ia uaembléaa provlnciaes a attribuiçio de apo-

sentar os empregados da provlnc:ia; mas como de 
cert11 época em diante, não sei se por este systema 
d~ pendula, ou de bailculo, que nos fez pender 
orl\ para a centrali:3ação, ora para o grande 
desenvol vime~ to das attribuiçõe.s proviocíaes, 
v1mos a cnh1r no ~xce~so de 1r disputar ás 
as~e~bléa~ provinciaes toda e qual<JUer attrt
butçao, atnda aquellas que mais claras estavão 
no acto addicional. Digo que nunca foi contes
tada esta attribuiçào, porque, folheando os actos 
do governo, até parece que no anno de 1843, 
passou inconcussa esta attribuição de aposentar. 
Mas lembrou-se o conselho da estado, que por 
sua natureza é centralisador, de que e(~La attri
buição podia sey disputada tom alguma vantagem 
ás assembléas proviociaes, e apresentou este pa
recer que nos foi transmittido, sobre o qual 
conf.;ccionou a respectiva eommissão a resolução 
que agora nos occupa. Mas serà preciso uma 
interpr .. tação em cousa que nós julgamos chua. 
e que nunca foi contestada pela e.ssembléa geral; 
Eat~ndo que não. O meio pelo qual se re
vogào as leis anti ·constitacionaes, ou que não 
estão comprehen·iidas nas attribuições das as
sembléas provineiaes, está mareado no mesmo 
acto addicional: todas aqaellas leis, pois, que 
sahirem do circulo das attribuições dns assem
bléas provinciaes, devem ser individualmente, ou 
especialrnente revogadas, e nunca iniciar-se uma 
lei interpretativa pua todo e qualquer caso sobre 
o qual houver duv1da ; porque, senhores, a in
terpretação principalmente em mataria constitu
cional, é a cou,;a mais perigosa que se p6de dar 
em qualquer corpo deliberutivo. Não ha melhor• 
meio de se reformarem os artigos constitucionaes 
d<1 que o apresentar por todo e qualquer motivo 
uma lt>i de interpretação. A interpretação que 
serve em semelhantes · casCis é o procedimento 
CO!lStante, a int~lligaacia dada pelas a~t~embléas 
~Antecedentes, t: nunca uma ou outra lembr:tnça 
de quem quer qus seja,- que ache conveniente 
tirar as attrtbtlições das assembléas provinciaes. 

Ora, eu p0nd<> de parte estas propriamente 
generalidt~dtl!l, entrarei na questão pelo lado por 
que a considerou o nobre d.;putado, que agora se 
senta ã minh 1 •'squer•la, is t<> é, pelo lado que 
elle chamou strir.ti Juris. Mostrarei 11ela leitura 
d() acto ad·licional e da constituição do imperio, 
que não se póle .::ontestar este direito âs asaem
blé>ts provinciaes de que estão de posse ha muito 
tem1•o. O<Jmo muito bem di~se o nobre deputado 
da Parabyba do Norte, a attriboiçlo de crear 
empregos traz ·após si a de marear as condições; 
liegnn.to as quaes serão elles exercidos. A apo
seota·laria estará on não oa condição do exercício 
de om emprego T Digo qne sim, porque a quem 
exerce um emprego marca-se-lhe logo o caso em 
que poderá detxar de o exercer por impossibilidade 
phyilica ou moral, e nestes casos é que se concede 
a aposentadoria propriamente tal. 

Nem se diga que aposentadoria e pensão é uma 
e mesma c:ousa, porque aposentadoria é conse
quencia de 11m serviço conhecido, coatinao, e 
pensão é por serviço não marcado nem continuo, 
mas extraordinario. Tanto é esta a intelligencia 
constante, que o proprio governo na communtcação 
que fez á aSBembléa geral a respeito da duvida 
em que laborava, fez a mesma& dlstincção, isto 
.!, perglln&uu ae as assembléaa provlnciaes podião 
leg1alar sobre allQ·aeotadorias e sobre pensões. 
Aqul eatl & d\tferença jt Celtr. pelo proprio go
verno. Ou, se assim é, se pelo § So do arL 10 
compe\e ta aaeembléaa pro"tinciaes legislar sobre 
a crellção, suppreado a nomeaçio dos emprego~ 
munlcipaes e proviociaes, & sobre o estabeleci
mento doe seus ordenados. é claro que lhes 
compete tambem marcar oa euoa em que os 
reapectlvoa empregados podem deiu~ de servir, e 
por eonaequencia obter apoae11taàor1&. Accreace 
a este artigo o outro citaao pelv nobre membro 
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do Piauby, que falia da fixação da despeza pro
vincial, em qne davem entrar estas aposentadorias. 
Se estas aposentadorias forem concedidas pela 
assembléa geral, como bem di:;se o nobre 3• se
cretario, qual será o meio de obrigar as assemhlé •s 
proviociat~s .a incluil-as nos :<eus orçame~ws ?_ E 
quem é o JU_iz, qu~~ _o poderá ser da mh<lbJh· 
taçào ou da-Impossibilidade .to emprt>gado pro· 
vincial senão a administração provincial, porque 
elle por sua natureza nada tem de ha\•o:~r com a 
admini$tr:>çào geral'! Certarnent6 o gov.,ruo ou a 
assembléa provincial, quando não houver uUla 
lei já confeccionada sobre este objecto. 

Mas dizem os nobres deputados que pelo art. 
IO·Z, ~ 11 da constituição, ao governo geral 
compete conceder mercês pecuniarias, dependendo 
ellas da approvação da assembléa geral, e p.)r 
consequencia só o govllrno geral poderá conceder 
estas aposentadori11s, porque ellas são verdadeiras 
mercês peeuoiarias. 

Em verdade, reconheço que este argnmento é 
o mais forte que se apresenta contra a attribuiç ii.o 
que reputo concedida ás assembléas provinciaes, 
mas peço aos bonrados membros que reparem 
bem nas expressões da constituição d11 imperio, 
e decidiio se acaso -pó"de ess-1 attribuição ser 
exercida pelo governo e assemblé>& geral depois 
da creação das assembléas provinciaes. 

Quando o governo geral aposenta um CmJ.lrO:gaJo 
qualquer sem que estf'ja a aposentadoria marcada 
em lei, vem à assembléa geral para a approvar, 
e por consequencia reconhece que, não havendo lei, 
só põde sanar esta falta o corpo legislativo, qtte 
é quem as faz. 

Ora, suppondo que ao governo geral compita 
aposentar empregados . provinciaea, qnem da\"e 
approvar esta aposentadoria ? .\ assembléa geral ? 
Não, porque HÓ pôde legislar cumulativame11te 
com as assembléa:~ provinciaes em certos caso~. 
(Lê cz consmuicão.J Eis os unicos casos em ·~ue 
a assembléa geral pôde legislar sobre <:ousas que 
tambem competem ás assembléas provineiafl <~ ; em 
todos os outros casos não marcad•>s no act•) 
addicional s6m~nte as asssmbléas provinciaes ~H.o 
competentes, ~ se o contrario se praticasse seria 
uma usurpação tão grande feita pela B"lsewbléa 
geral sobre as attribulçaea provinciaes como vice· 
versa. 

Mas dirão os nobres deputados:-Se a assemblé•& 
geral fizer uma lei re~ulaudo a aposentadoria do~ 
empregadoe jleraes e provínclaes, neste caso o 
gov6rn'l geral estará reve11tido da attribuiçi'io 
de apoaental-os e não haverá o inconveniente 
que eu noto. Mas permitt.ão-me que ainda eu 
cname as suas att6nções sobre a int~rpretacà•) do 
acto addicional. Dtz elle no art. 3o (U o ar"tigo). 
Ainda ha outro artigo que diz (U o artigo). L·,g•J, 
todas as vezes que os actos das asserubléa;; pro
vinciaet4 não ve•s.arclm sobre a natureza e attri· 
buições dos empregados creados por lei~ geraes, 
estão nas suas attribuições promulgaudo-os. 

Não sei se eu me faria entender bem, por-:1ue 
leitura com aryumentação é algaa:a cousa difficil. 

Portanto, pe[v acto addicional, pela sua intPr 
pretação posterh>r e pelo artigo da constituiçà ... 
chamado a campo pelos nobres deputado~. v•-jo 
que não se pôde cont.lstar ás assembléas pro
vinclaes este direito. E li& a~sim é, por. 1 , ~ · ha· 
vemos de fazer passar uma resolução intecpt-<tando 
o que é claro ' 

UM Sa. DEPOT.&.DO :-Tem sido posttl em du
vida. 

O Sa. WAMDEBLET:-Tu..to tem sido posto em 
duviole, mas e.-t.a nõs acabamos com ella não 
rev.,gando as leis provinciaes que contiverem se
trelhantes disposições, salvo se houver uma 
assembléa provincial como desgraçadamente aco•J
teceu com a do li:11pirito Santo, a qual (seja Isto 

dito de pa~sagem) aposentou o secretario do go.
verno, que entroa no gozo desta concessão ; mas 
corno depois o governo geral communicou confi· 
dencialmente ao prtlsil~nte da província que eua 
altribuiçào não competia ás assembléas provin
ciae~. e e·ste facto clleg.,u lambem C<)nô.dencial
ID6nte aos ouvidos da m<lsma asse:nbléa provincial, 
ella fllz p!issar uma. lei di~(! ndo: -A aposentadoria 
concedida ao secretui11 do l-(overno F., lica suspensa 
até que a asseu1bléa geral decida se compt!te ou 
nã<> ás a~ -;tlmbl<\ <.L s provinciaes le,;:islar sobre 
aposentadorias. E-ta lei é sanccioBatla pelo nobre 
dAputado que ha pouco me deu apartes. 

O Sa. D. MANOEL :-E' verdade. Peço a pa
lavra. 

O Sa. WI-~DERLEY:-Note · se que nesta mesma 
occasião que essa assembléa provinciíll tanto 
duvidava de suas attribuições, e era escrupulosa 
até o ponto que notei, passava uma lei tamt>em 
sanccionada pelo nobrF. deputado para que a festa 
de Nos,;a Secbora da Penba fosse dd grande gals' 
na província. (Risadas.) . 

A' vista do exposto, Sr. presidente, tendo eu 
explicado o mr.u voto, creio que poderei votar 
contra a resoiuçào, apezar de que miuh<l opinião 
seja t -oda favoravel á mat.,r h della. 

o Sr. Ferra.z:-Depois de ter a questão que 
nos occupa ~ido com tauta clareza e acerto 
ventilada pelo meu particular amigo, o nobre 
deputado da minha pro vincia, que acaba de 
sentar-se, por outro Sr. deputado, filho do. minha 
província, eleito pela das Alagõa~ e pelo Sr. 
ministro da justiça, parecia prudente que eu 
cedesse a palavra que tinha pedido e alcaoçlldo 
de V. Ex : mas sendo a materia de tanta im
portancia e ma~tnitude, que importa a cessação 
de faculdades coucediJas pela constituição do 
Í!llperio a um dos poderes do est:ldO, creio qne 
devo ain.la por mais alguns mome!ltos occ11 par 
a attençào da camara, e •iUil f'lla dever-me·ha -;er, 
por especial bondade de mcul! coll<!jps, concedida 
afim de fazer. alguUJas hr•,ves rtflt<XÕP.S, nà<J só 
bobre o objecto em discust~ã••, como sobre o que 
o Sr. ministro da ju~tiça so dignou declarar á 
camara a respeito da marcha do n•iulslerio e.ctual. 
Creio ainda, Sr. presiJeuL~, qutt em m<>mento 
tão eolemne Jcvemos aproveitar a presença do 
nos~o nobre collega ex- m•niatro do:~ negocio& es· 
trungeiroll, que, por IIAU r.rocediment•> ·e actlvl· 
da•le, mereceu o conceit<~ de ambos os partidos 
que dividem a populaçilo do pa!z, par>l que 
saibamO$ algum•l cuuRa, o entremo~ no myster1o, 
ae my:~terio existe, da d1ssoluçào do gabmute de 
2 dA Fcvoreiro. 

Pela filiação das idéas, 8r. presidente, cabe-me, 
antes de tudo, occupar da mataria do projecto. 

Quaad•t eu fallei sobre o adiumento proposto 
pelo nobre deputado da P arallyba do Nort .. , fiz 
ver á camara que entendia que as assembléas 
provinciaes devião ter a faculdade de marcar o 
modo por que as aposeotlldorias dos emprej;(ados 
muuicipaes e proviuciacs d10 viàn ser concedida~ ; 
mas eu decl .. ro é. camara que a opinião contraria 
é bl\&eada em muitas e fortes r:~zões, e qtle não 
possr estar de a.:córdo com os meus nubrea coll~>gas 
que sust~ntão que o projeclo é inut:l, porque a 
constitu1çii.o é claríssima a este re~pelto. 

O Sr. mini:<tro da j11stiç4 no seu pequeno dia." 
curso md deu mater1a .. p11ra qua eu pen>~e desta 
maneira. _Dtsse elle:-Nenh11rna duvida ba que o 
acto addlc10nal ~ando á>~ a&>~cmbléas provinciaea a 
faculdat.le_ de legt:.il~r _!!obre a creaçào, númeação, 
suppressao e dem1ssao dos empregadotl provln
claea, implicitamente lhes concedeu a de -legislar 
sobre as suas apost>ntadorlas: pelo que toca 
porém ás pensões, a questão não pôde ser decidida 
do mesmo the<lr ; porque a attribuição de conceder 
eensões foi dad:a ao poder ex.ecutivo pelo art. 100 
1 11 da constitlllção, e ee~ arUgo nlo teodo 1ldo 
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declarado reformavel nem reformado, o acto addi
eional não poderia· por maneira nenhuma versar 
sobre esta ma leria. 

Admitto este principio, a conclusão é favoravel 
aos senhores que su~teotão que as assembléas 
provinciaes niio têm o dirdito de estabel~cer norma 
sobre a apusenr.adoria dos emprP.gados provinciaes, 
porque esse mesmo artigü da constituição falla 
das mercês pecuniaria~ em geral, e não faz dis
tincçüo e11tre aposentadoria, pensão, tença, nem 
reforma ou jubilação_ Lr•gn, admi.ttindo-se o prin
cipio do Sr. ministro da justiça, é a conclusão 
logica que as assembléas provínciaes não têm 
direito dll legislar sobre esta mataria. 

Os senhores opponentes á opinião. que seguio 
a nobre commissão de assembléas provinciaes 
ainda raeioci!lão com justeza sobre este ponto 
da maneira seguinte:-0$ aut•>res do projer.to 
dizem que o acto addicional autorisa as assembléas 
provin ··iaes para legislar sobre ll creacão, no
meação e suppressão dos empregos provinciaes e 
municips1E'S :-as faculdades que uma lei dá a 
qualquer autoridade ou poder devem ser enten
didas no sentido restricto e co o forme a letra da 
mesma lei. Ora, o acto addiclonal, tratando desta 
faculdade, dlz:-creação, nomeação e suppressào 
dos emprPgos provinciaes e municipaes,-mas não 
falln de aposentadorias ; o art. 102 da constituição 
nno foi declarado reformavel nem reformado; 
Jugo, uão têm ns assembléa,; provínciaes o· direito 
de legislarem sobre apo~entadorias, cuja conce~são 
compete ao poder executivo geral na fôrma da 
constíluição. 

Estes argumentos são bast•lnte fortes, embora 
se apresefltem as difficuldades que resultão deste 
confiicto: á assembléa geral compete aplanal ·as. 
A letra do a~to addicional não é Cavoravel á 
opinião da commissào: a disposição do art. 102 
da <:onstituição existe na suo~ pleenítude, não foi 
reformada. NP.sta conjuncturn pois é ll matBria 
de muita difficuldade e importancia, porque, por 
um lado, temos a:~ attribuições do poder executivo 
que dovemos acatar e manter. e P<'r outro, temos 
tambem o gran.ie inconvenientB de ficarem os 
empregados provinciaes sem destino, se se coarctar 
esta faculclade que pretende-se que tenhào as 
assembléas províuciaes de legislar S•·bre aposen
tadoria>~. 

O argumento produzido pelos nobres deputados 
sobro a decretação da receita e da despeza, é um 
ar11umento que não tem grande força. Dizem 
elles que á~ assembléas provtnciaes compete orçai 
a receita e lixar a despeza: sim, mas· nos termos 
babeis, nos casos em que pertence às assembléas 
proviuciaes legislar. E~te argumento não é mais 
do que urna petição do principias, e não dá força 
nenhumn à opinião dos Sra. deputados. 

O Sa. Souu. MABTIN~:-Quaes são estes casos 
designados pelo acto addicional ? 

O Sa. FEBRAZ:-A creaçiio, nomeação e sup
pressào do~ empregos provinciaes, e não é por 
maneira nenhuma a aposentadoria dos respectivos 
empregados. . 

Ora, dizem os nobres deputados que na creação, 
suppressio e nomeação está indui<Jo o dire.ito de 
re~tnlar o exercício de,otes empregos. Ora, dtsse o 
nobre daputado pela Bahia, meu colleg~ e amigo, 
que o exercieio dos mesmos empregos 1mporta o 
decretar aposentadoria ; logo, incontestavel é este 
direito. 

Perguntarei ao nobre deputado: aposentadoria 
vem a ser por veatur11 modo de· exereer um 
emprego' Não: entendo que o exercício de um 
cargo nilo é maior do que o modo estabelecido 
por lel, de desempenhar e preencher as attribui
ções e deveres inherentea ao mesmo emprc!go, e 
nunca a aposentadoria, que nlo se pôde consi
derar exerciclo, e que é ao contrario a cessação 
do exerc:iclo, p6de ser como tal qualificada. Por 

c~nsequencia a questão é grave, e eu que tenho 
stdo sempre nesta casa propu~n"dor e defensor 
das faculdades dada." pela constituição ás assem
bléae prvvin~iaes, vej" ·m'l embaraçado e não posso 
querer que n~o~m de leve S'l toque nas attríbutções 
do poder ex·;cutiV•1; porque se actualmeute as 
cousas marchão fóra dos eixos, se aetualmente, 
como que se póde dizer, o n•osso paiz se a~ha 
collocado em urna posição excepcional, que nos faz 
athnirar os estados absolutoR da Europa como 
Napoles e outros, onde o rei toma a p~íto os 
beneficios do paiz sem augmentar os encargos 
publicos, e ao contrario diminue e modifica os 
impostos no ponto que é mister; se este estado 
exc6pcional é tal que não obstante a fôrma repre
sentativa, não obstante os impostos serem votados 
pEtlos representantes da nação, e a~ despezas por 
ellt!s fixadas, as d~spezas e os encargos angmentão 
de dia ~m dia, e os beneficios e os melhoramentos 
que têm os estndos absolutos da Europa não os 
obtemos e alcançamos, porque o interesse indivi
dual tem invadido tudo, tem penetrado por toda a 
parte (muitos apoiados) ; algum dia pôde ser que 
o systema representativo seja entre nós uma rea
lídude. Assim, pois, eu me acho embaraçado 
quando se trat'l de que>~tões de tanta monta. 

(O Sr-. mini.>tro da justiça tomtJ de mi-ôo o seu 
assento.) 

Aproveitando a chegada do · Sr.· 'llinistro da 
justiça, tenho de lhe ponderar duas unicas <:ousas 
sobre o qutl elle nos declarou relativamente á 
marcha do actual gabíaete. 

Se o -tninisterio actual segue a poÚtica de paz, 
de conciliação e de justiça, que seguia o minis· 
terio passado, porque se dissolveu este 1 

Esta perguuta é uma pergunta inteiramente 
parlamentar ; e eu desejarei que o nobre ex
ministro dos n(-gocios estrangeiros, nosso collega, 
seguintio a pratica dos outros parlamentos, se 
acaso tem permis;>ão do eleitor dos ministros, do 
nosso monarcha, como é uso na Inglaterra e tlln 
ouLros Paizes, se digne declarar á camara quaes os 
motivos porque o gabinetti que contava uma quasi 
unanimidade no parlamento, o gabinete que depois 
de certn ép<lc .. •, especialmente dopeis que o nobre 
ex· rnini.;tro t·1mou conta dos negocias estrangeiros 
11egui •> nesta repartição,· ne11te ramo importalltt~ 
dos negocias publlcos, uma marcha •.•• 

O Sa. PaESIDEl'ITB adverte que se trata unica
m&nte do projocto, o que o que diz o Sr. Ferraz 
é muito alheio da materia em discussão. 

O Sa. F.EB.RAZ:-Eu desejára obedecer a V. Ex., 
mas eu sigo o progresso ; eu me acho oolloc:.do 
na camara dos deputados, sigQ o ~ystema repre
l:leutativo, e esperava da bondade de V. Ex. que 
me deixas•e dizer alguma cousa: é do interessao 
do paiz, é pr~&tica de todos os parlamentos !azer 
estas interpell~ções logo da l)rimeira vez que se 
apresenta um ministr8. Se V. Ex. se acha ao 
par do systema representativo, deve-me deixar a 
palavra. 

O Sa. FBANÇA LEITz:-Em occasião opportuna. 
O Sa. F.s:aBAZ: - Occasíão opportuna é agora, 

segundo a pre.ttca de todos os parlamentos. Em 
t :>dos os paizea n primeira oecasilo em que um 
ministro se apresenta é ioterpellado ; mas entre 
nõs, na America, tendo alia& systema represen
tativo, o deputado deve ter uma mordaça na 
boca-

O Sa. Pu~mENTz:-Eu sou obrigado a executar 
o regimento qae orJena que não se eotremettào 
nas iiiscuasões matarias estranhas. 

O sa. FsaiUZ:-Pois bem, eu me calarei, por
que iucommodo a V. Ex. com isto. 

O Sa. UBJUNo:-A diacusaio não ioeommoda a 
neohuJU de nõ1. 
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O Sa. FERRAZ:-Pois bem, fique C•lnslgnado nos 

fastos do no$So parlamento que, dad ·• a 11ccasião, 
não pódt~ ter lugar urna interpellaçãu desta 
orJent. 

O S1·. D. Mi.lnoel:-Sr. presidr,nte, desde 
muito tempo tenho formado o mPu juizo ãcdrca do 
proJedo que se drscute: ah:urnas duvidas, qne a 
sua leitura me sus~it••u, forilo l"asolvidas pelos 
esclarecimentos da•I•'S pelo nobr;; deputa.il) sig:~::
tario do mesmo ptojecto: fui prP.venido oor dous 
illustrts deputados pela província da Babill, e 
por isso oàó ca11sarei a attenç:io da camara, repe
tindo argumPBtos per ell<'s apresentados ; mas 
observarei que é verdade, que até certo tempo se 
não questi,mou se ns assembléas provindaes 
podião l<'gislar sobre aposentadori •s dos empre· 
gad<>s provinciaes, e até conceder-lhes essas apo
sentadorias, pensões, etc.: as ideas do tempo 
forão purte para que assim acon~cesse: qu<~m 
ousaria fallar contra frRnquezas provinciaes e 
advogar a causa da ceotralisaçào? H•·j" poréut as 
cousas têm mudado de face: o paiz vai-se conven· 
cr.ndo todos os dill~ de que só uma bem ente11dida 
ctntralisação é que o pó~le salvar do abysmo a que 
o iíio cunduzin·f" aquellas primeiras idéas. (Repe· 
tidos n(lo apoiados.) E11 repito para ter o prazer 
de ouvir m.vamente os não apoiados ; hoje porém 
as cousas têm mudaJo dB face, o P"iz vai-se c•>n· 
vencendo todos O>~ ' dius de quA só uma bem ~nten
dida eentralisação é que o pó.! a salvar do 11bysmo 
a que o iiio conduzindo aquel!as primeiras idéas. 
(Nlio apoiados.) Entenda ·se bem qua eu f~llo 
das nímias· franquezas provinciRces, e não das 
bem enteodidas franquezas provincit\es garantid-1s 
pelo acto lldJicional. 

O Sa. WANDt,;RLEY:-Isso sim, nimiag. 
O SR. D. MANoEL :-Pois não dão --não apoia

dos-? 
Bem longe portanto de merecer censura o 

conselho de estado por ser ceutralislldor, é digno 
de todo o elogi<1, P·-•rque acompanha :;s senti
mentos do paiz, e consulta os seus verdadeirt•s 
iottlresst!S: entendo, Sr. pr<'sidente, que. dando 
o act:J nddicioual ás assembléas provindaos o 
direito de l~gislar sobre a nomeação, demi,sào 
e 9URpausão dos eUipregados provinciaes, isto é, 
daqntlll"s do que tr:.ta a lei de 12 de Maio de 
lBtO, c.:.nft!rio impli~itameotfJ ás mesmas assem
bléa>~ o direito de marcar as cnndições da uomeaçào, 
suspensão e dP.mis:~ão de taes empregados. Ora, 
eu uão con11idero a aposentadoria senão como 
uma cor.dição : por exemplo, a lei provincial 
exille como condi~ão para o magi .. te•·io de pri
meuas letras tal ida.ie, taes conhecimentos, e 
aG mesmo tempo offerece como condição 011 
gars.ntbt a :~posentadoria depois de tantcs annos 
de serviço. Alguem contestou ás assembléas 
provinciaes o direito de crear m•)jores, ca~itães, 
tenentes e 11lferes dos corpos policiaes? E por 
ventura tal direito està explicito no aeto addi· 
cional? Não. por certo; mas elle resulta do 
direito que têm as assembléas provinciaes de 
crear semelhantes corpos, e ess<'s uffi.ci"es não 
têm distioctivos 'f Sem duvida ; mas esses dis
tinctivos só servem nas respectivas provtncias: 1 

e eis a grande ditferença entre os olli.eiae~, que 
eu chamarei proviuciaes, e os geraes, os quaes 
tendo uma nomeação imperial, gozão das honras 
annexas a ella em toJo o imperi<>. 

O Sa. URBANo : -As honras dos empregados 
pro'finciaes são para todo imperio . 

O Sa. D. M.t.NO.s:t.:- Eutendo que não. En não 
sou muito afteiçoado ás a~sembléas provinciael!, 
mas uunca lhes negarei direitos que lhes são 
garantidos pelo acto addicional. Se não bo.1vesse 
perigo para o imperio em aeabar c:om taes assem. 
bléas, eu não teria duvida em offert>cer uma 
moção neste sentido, porque estou convencido 

que, podendo ser taes corporqções em theoria, 
muito uteis, em o nos~o r;aiz ni\o o tem sido ; 
eu nem de,..,jo nem aspiro aos foros de lib•.ral, 
nem 'l''"ro li songear :18 nssllmbléas provincbell 
principalmeute na act11al quadn ; ma• como Ó 
prtojt>cto fi:ta, n•• meu ent•ulder, a verdâd >;ira 
intelli ~f! nci a do 11rt. 10, § 11 do acto addicional, 
nã·• lhe po-;so r~cu:mr o meu voto. 

Nada mais drrei sobrtl esl.tl objecto, porque 
reconheçr, que está sufficientemeute discutido. 
Eu desej ava agora faztlr algumas r eflexões ao 
prugrar:n•na ha p(JUCo apres.mtado pelo Sr. mi· 
nistro da justiç>~.; ma~ como V. Ex. en.tende 
que o regimento não permitte, reservar-me-hei 
para oceasiào mais opportuna. 

Vo_u ~gora . r es~onder ao illu•tre deput .. do pela 
provwcia da Bahia, que teve a bondade de citar 
dous actos l<lgi~lativos da assemblét1 da província 
d ,l Espírito Santo que forào por mim sanccionados . 
O meu digno antacessor naquella província re
cusoll a sancçã • a um acto leg•slativo que 
concedeu ap •sentadoria ao secretario da presi
dencia ; vultou a proposta á assembiéa provincial, 
que a approvou por dous t~rços, e a reenviou 
ao me11 antecessor para sanccional-a ; recus,, de 
ttovo a saucçào, e então o presidente da as~em
bléa provincioll a fez publicar nos t .. rrnos do a~to 
llddiciunal. D~ tu·lo dá cotl~ ao governo imperial 
o Sr. brigadeiro Bello, e o governo approva o 
seu proce,Ji!Deuto, declarando que não ás IISSem
bléas provincial!s, mii>J ao poder executivo competia 
conced ~r apoKentadoria~ : a assembléa provincial 
no anno st>guinte, fuolada no avh;•> do governo 
dirigido aú meu antoc&ssor, faz uma resolução 
suspen-:iendo a outra da assernbléa transacta que 
aposentou o secretario da pre:~idencia. Quando 
a proposta da assembléa provrncial me foi remet
tida parll a s11ncçii•1 , examinei com a maior 
attenção se e11 lb'a devia, e podia negar, porque 
muito me custav,, c<>ncorrer para que M tirasse 
o pão a um Ji~no eitl•1dão Jaquella prGvincia, 
que a tem servido, e a quem eu con~a~ro amizade; 
conv•mci•tne qu" eu não tinha direito de o"gar 
seot o>lhants B•lucçào, e na luta rtos sentimentos 
do dever com n impulso Jo coração, ca não 
vactllei em sacrificar estf's áquell~s. Se eu mo 
tivesse demorado na provi&cia , havia de ter 
ehamado p~tra o lugar de secretario, logo que 
elle esti VI!>~Se vago, o cidadão apo~~entado, porque 
estou convencido que elle tem inqu.,stionavel 
direito a e~se lugar, e a intelligencia pre
cisa para bem dasetnpsnl:al-o. Onde está falta 
do cumprimento do meu dever 1 Demonstro! o 
mustre deputado pela Bahia que ~11 podia e 
devia negar a saucçào nos termos do neto 
addiciona.l á referida resolução. Vamos à outra 
lei. 

.Censorou-se com ar e tom de mofA, e até com 
gargalhada, o ex-presidente da provineia do 
Espírito Santo, por t t r sanccionado uma r~solução 
que declarou d11 grande gala na província o dia de 
Nossa Senhora da Penha. 

O Sa. PaEsiDENTs:: - Nilo está em discusaio a 
lei provincial . 

O Sa. D. MANilEL: -Eu não a discuto; res
pondo unicamente ao Sr. dE-putado pela Bahia 
que pretendeu CP.nsurar-me por ter eanccionado a 
mencionaJa resolução. Todos s~&bem a jtrande 
veneração em qut· é tida a Senhora da Penha, na 
província do Espírito S-t nto, e mesmo ióra della, 
de muit.o desejiio os habitantes que o seu dia seja 
santo : como \sso depende da Sé de Roma, a 
assembléa l€gislativa provincial, para aatisfazer 
aos de;;ejos de toda a provtncia, delibarou fazer 
alg11ma co usa que ella jul~:t>\Va em suas attribuições, 
etll honra da senhora da Penha ; confesso que não 
approvei &K palavra!l - grande gala -, e dolsejava 
que fossem substituídas pelas palavras- dia. 
feriado- ; mas entendi que por meru palavra• 



Câmara dos Deputados -Impresso em 13/01/2015 16:26- Página 1 de 9 

SESSÃO EM 8 DE MAIO OE 1846 31 
!llio devia nega~ a saocçio. ~ uma resolução tão 
JUsta: consutlel o seu esptrlt•), e não fiz maior 
atteuçiio és palavras em que estava cun~ebida : 
demais,_ senhores,. pr_evi bem a terrivel impressão 
que fana na pNvmcta a denegação da sancção o. 
uma resolução que ella tod·• ardentemente dese· 
java. Accusai·me sempre de taes crimes, difficil
mente encontrareis out~os: mas peço-vos que 
tratets com toda a seriedade objectos de tanta 
veneração e respeito. 

Sancta sancte tractanda. 
A discus~ão fica adiada pela hora. 
Levanta-se a sessão ás 2 horas e meia. 

Sessão em 8 de Bato 

PBE~IOENCU. DO SR. :MONIZ TAVARES 

Sm.t:MARio.- ExpP.diente.- Parecer à<» commisslJo 
sobre a •·eel.:içlio do Sr. 1~!arcellino de Brito. 
App•·ovação.-Interpretaçãr. do 'l.Cto adàicíonal 
sobre aposentado•·•a dos empregados prot:in· 
ciaes. 

A's 10 horas e 8/4 da manhã abre-se a sessão, 
lê-se e appruva-se a Acta d!t antecedente. . 

EXPEDIENTE 

Um officio do Sr. ex-mini!ltro da guerra, re· 
mettendo o requeri~ent•> de M~noel José Alves 
da Fonseca, pagador da pagadoria das tropas da 
cõrte, em que, allegando a insafficiencia de seus 
venc1mentos, pede lhe s~ja augrnenhdo o seu 
ordenada com mais 400S, ou que seja t~leva.da a. 
1:200S a gratificação que percebe pura quebras.
A' tPrceira cornmissão de orçamenw. 

E' recebitla com a~ra<to a oft'tlrta Qllfl faz 
Henriqlle Velloso ·1e Oliveira de 100 exdmplarall 
de duas obras suas, uma sobre a substiluiç1i0 do 
trabalho de escravo11 pelo trabalho livre, e 11 outra 
sobre o melhoramento d•tS finanças do Brazii.
Mandiio-se dietribuir os impre11sos. 

Remette-se à commiA~ilo de in~trucçiio public'l, 
o requerimento de Hilario G.>nçalves Lope11 
Ferrugem, director de um collegio particular na 
cidad., dtt Porto Alegre, pedindo explicação se, 
n~t pbrasP. escoltJs publicai do § 7•, art. 8•, d1111 
reformas ao rel'ul!irnento d·ta ~uar,tas nacionaes, 
se comprabende escollls particulares. 

. A' pnmeira commissã!J d•• orçamento o reque
rJmHnto de Manoel Martms Barroso no Rio Grande 
do Sul, pedmdo reparação a certas injustiças de 
que diz ser victima. 

A' commissão de instrucçã•> publica e compendio 
de ec(lnomia política do Dr. Pedro Autran da 
Matta e Albuquerque, lente proprietario do 1• anno 
do curso jurídico de Olioda. 

Não ba mai,; expedieutA. 
Eu~ra. e!I' discus~ão o parecer da commissão de 

const1Cwçao e poderes sobre a indicação do Sr. 
Ferraz rlllativamente á vaga que deixou na camara 
o Sr. Joaquim Marcellino de Brito. 

O Sa. F:s:aa.u:- E' sómente para accreseentar 
-ao parecer que ne~;~te sentido se officia ao governo; 
!>OI'que, sendo uma questão quasi no•a , bom é 
que se partícipe ao governo. · 

E rem.et\e a sua emenda á mesa, que é apoiada, 
e entra Juntamente com u parecer em diacussoio. 

o Sr. R.ebou<).:u:-Não posso deixar de me 
oppôr á conclusão deste parecer. 

A J:>a"e do parecer me par,.ce obviamer:te t~er que 
os mm1stros de estado sô podem ser depatados em 
do~s casos, on quando reeleitos, ou quando pos. 
ter1ormente eleito!S. Quando·reeleit.>.s, suppondo·se 
que, deJuodo vago o lugar que tinhão nesta casa, 
pae1irio pelo proceeao de uma eleiçio, e CODSe·_ 

gufriio que esta M rnpuzesse no lugar quo tinbão. 
A outra hypotbese é· quando. depois que se é mi
nistro, mediante uma eleição !(eral, se consegue 
ser eleito li~putl\do .. Mas llle parece qull este 
argnmento nao é o ~a1s coher,nte _com os princi
PIO,; de d1re1to publico que de·:0.m lllumioar todas 
a:~ questões desta natureza. Eu creio que se não 
deve partir do ministro para a eleição e vice-versa· 
creio que se deve partir do cidadão para a quali: 
dade de representante da nação, e desta para o 
e:rerci~io dA ministro. Ora , argumentando do 
cuiadao para quulquer destes exercícios e suas 
funcções, digo eu, qual é a limitaçã' que tem o 
cidadão a respeito do exercicio de deputado 
quau_do o é em virtude de uma lei 'l A limitação s; 
dá tao sómente ~uando, no cas•) de deixar vago o 
lugar, reune todos O'< antecedentes e suas conse
q~eocl~s; logo, porém, qut.l a>~ premissas se não 
dao, nao se po<lem d.1r as mesm~s consequeucias. 
Ora, no c11~o le~slmeote providenciado, é um 
deputado que occupa o seu proprio lugar de depu
tRoto, que, nomeado ministro, aceitando ser memllro 
do poder exacativo, escolhe antre este exP.rclcio e 
o de deputado que ti;1ha: procedendo-se á reP.l~>ição, 
é sobre o lugar de d<Jputado que elle dE>ixa vago · 
tudo isto está na letra da lei fundamental do 
e:-;tado. Mas, nllo sendo elle deputado effectivo, 
senão supplente daquellr. que o é, vê-se bern qae 
niio pôde de1xar vago o lugar que n11o é seu, e 
que e,.ta especie, não estando prevenida na con· 
stituição, não Jeve dar lugar ao que ella deter
mina no caso de vacancia para uma reeleição, 
salvo se a rt>speito do 1111ppleute a sua aceitação 
de ministro dec1disse dtl lug.u do proprio depu· 
tado em cujo impedimento o suppleute servia. 
Mnlf, se o supplente não ·d~ixou vago o lugar de 
outro, não se lbe pó·:le apphcar a disposição dr• 
conKtituiçáo na conaalta á opinião eleitoral sa o 
cidadtto que exercia as f11ncçõt!~ de d<>putado actual· 
mente deve accumulal-as ás de mini11tro ou nlio. 

A exposta dift"erençl\ se torna mai<~ intultivtl. 
applic>~ndo-llle a consequencia. Se elle deixou va~o 
, lugtl.r que tiuba, a 1llustre commissão na ;;ua 
conclusiio bem o demonstra ; a reeleição devia dar: 
em re~:~ultado recuperar-se-lhe o lugar necessaria· 
m•nte ma~ isto não acontece, primeiro, porque, · 
durante o mesmo proc~~11o de uma nova eleição, 
póJe mui bem· vir o proprielario occupar o seu 
lugar; e para qae então ellta eleição 'l Em segundo 
lugar, suppouào que não occupa, tem o direito 
de occup.•r quando quizer ou puder ; e qual e o 
rilsultadu desta eleição' F"zer supplent~>s? Ora, 
isso proc~deria se, conf•>rme nossas leis elP.itoraes, 
houvesse nomeação de deputados e de supplentes, 
como houvera para composiçào do congresso de 
Lisboa, '"porque então , segundo as instracções, 
consecutivamentt> se nomeavào deputados e sup
plentes em determinado numero, e então a re-. 
eleição era de um deputado supplente, e um 
deputado supplente conservaria o lugar até que 
chegas:!e o deputado actual. M 1S qual é a conse
quencia de uma reeleição n.:> caso sujeito, vendo-se 
que a supplencia é eommum a todos os cidadãos 
que, na serib dos votos eleitoraes, se acbão con
templados de mais a menos, todos con~ecutiva-

. mente c111n a presuiDpção ou pos~ibihdade do direito 
de virem a ser deputados '1 Quem tem em !!Uas mãos 
a medida d\1 nu.uero de votos que resultará de 
uma eleição '1 Ning11em a tem ; por conseq•encia, 
póJe se dar urna contraried11de manifesta do 
principio. Se esta eleição der em resultado uma 
maioria de votos (co<no é provavel, pois que 
as>im tem acoutecido a reapeitl) de tod&& liS elei· 
ções de ministros de. certo tempo a esta parte), 
se dér em resultado maioria de votos, superior 
mesmo ao mais votado de toJo!l, na serie dos 
deputados da respectiva·provincia ficará todavia 
sendo aupplente de um menos votado do que elle 1' 
Se, pelo contrario, der em resaltado na votação 
relativa ser collocado, DIUDericaGleDte fallauclo1 
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em lugar abaixo do do ~upplente immedlato _ao 
u\limo d~>putado. serà elle. nao (>bstant~. prefP.rldo 
para ocr.upar o lugar de suppiP.nte nP.sta cam&ra ? 
Em summa. ficará sPndo um supplenle do.>slocado 
de toda ord~m da PlP.ição, bem que feito r.a hy
pothesa de se tratar da reeleição de um deputad?, 
que ~~.Uãs não deixava vago o lugar que exerc1a 
nesta casa, pois qun não o occupava por seu, porém 
no impedlme~to do - .:ompe~en~e proprietario • . A' 
attenção d11. 1llastre comm1ssao, a quem multo 
venero, exponho todas estas incoherencias; esta 
inversão total dus principies que regem as eleições 
por maioria relativa. 

Em v~<rdade. o que quererá a illustre commissão 
que se conclll& do sen parecer '1 Uma de duBs, 
ou considerando a base maior, partindo dos direitos 
dos cidadãos para os privilegias de deputado. 
dizer que, não havendo nada determinado n res
peito de vagas neste lugar de supplente, aban
donamos a questão coutioue elle a ser supplente; 
on, a não se querer esta base, mas reeiocinando
se com a outra base, mais estreita e cob~rente 
a uma decisão tomada nesta casa, a respeito do 
nosso honrado collega o Sr. conselheiro Ernesto 
França, dizer que o ministro só pôde ter assento 
nesta casa como deputado reeleito, ou posterior
mente eleito, decidindo-se assim que, como este 
não está em nenhuma destas hypotbeses, não 
continúa s ter assento. A reeleição porém, con
vocar os cidadãos para se occupar~:m do uma 
eleição de supplente, é inadmlssivel. Portanto, 
ou conclua-se que o Sr. deput11do Rnpplente deve 
continuar a exercer o lugar que tem tido nesta 
casa. porque não ha nenhum .. lei que nosta hy
potbese determine o contrariO," ou seguir a base 
já" uma vez adoptada nesta casa, pela decisno 
mencionada, de que o ministro só pôde continuar 
a ter assento em virtude da reeleição ou d11 pos· 
tt•rior eleição, e~perar que se dê a seg1111da hy
pothese, pois que a primeira é inad•nissivel a 
respflito d., supplente~; RUardemos •JUS o lit~tar 
seja occupado pelo SIJU proprietallo. 

Parece-me quP nilo pôde entrar em quest~o que 
a cur.stituição nllu prt!venio nenhuma tiaAs hypo
theses de 4ue trr•ta, nem se achào consicloradas 
en1 ltli al~uma, servindn-uos o c"so em qu.,~tiio a 
1lluatrar-nps e prev~nlr-n••s, parR qu11 em cir
cUmllt&nciaK •ladaa procedamos conforme estiver 
det<'rminado por lei. 

O SR. MEIRELLEB: -Deixar da ser miui~tro f 

N'lstes termos, considerando e re~tpeltando o 
prllsidente da ca~a. votaria p~Ia parte do parecer 
que tenho por prim<>ira quanto á vacancia do 
lugar de dPputado. Contra a sP~un.ta, que t .. nde 
a uma re·~le1çào para !!Upple•.te, não pr.s~o deix>lr 
de vot,,r, A talvez peça, na-occasiiio da votaçà•> do 
psrecer, que o Exm. Sr. pn·sidente ne~ta con
formidade divida a conclusão do mesmo parecer 
nas suas duas unicas disposições. 

O Sr. Urbano:- Sr. presidente, eu farei 
uma breve e clara argumentação deduzida do 
art. 29 da constitui ·ão que re~ula o objecto. Se· 
gundo este artigo, o deput-tdo que está com nssento 
na caroara, sendo nomeado ministro de estada, 
deixa vap;o o seu lugar; mas a constituição lhe 
permltte accumular o cargo de ministro com o de 
deputado uma ve?. que seja reeleito, Daqui devemos 
tirar duas conclusões IJUe podem ficar estabele
cidas como principias da argumentação: 1•, que o 
deputado nomeado ministro deixa vago o seu lugar; 
2•, que, para que elle accumule as . funcções de 
ministro com as de deputado, é preciso 'lUe se 
verifique nova elt.iç>io que lhe dê uaJa prova de 
nova confiança d·• parte da naçiio . Ora, estabe· 
belecid•) isto, passemos a applicar estes princípios 
KOS supplentes que se achào com assento e ttxer
cicio na camar>\. 

A constituição não trah de supplentes, não os 
estabeleceu ; são sómenle as leis regulamentare; 
que estabelecem os supplentes; e para que fim 
Sõnteute para o fim de substituir os deput••dos nos 
seus impedimentos. Ora, perguntarei ao nobre 
deputado pelas Alagõa~ se o supplente que estiver 
com exercício n11. camar11. dos deputados não é em 
t•Jdos os sentidos um verdade1ro deputado ! Se 
não é, bem que temporariamentt>, reve:!tido de 
todas as perogativas, de todas a~ garantias que ao 
deputado pert•mcem ? Poderá o deputado sup
pleute cnm exercício ser preso sem ordem . da 
respectiva camara? Poderá o seu processo, uma 
vez appareciLia a pronuncia, progredir sem ordem 
da camara? CrHio que não; logo. se este supplente 
está equiparado em tudo e por tulo ao deputado, 
qual a razão por que s6mente havemos de des
locai-o de :;ua posiç~o em relação á l<Ji que lhe 
p.;rmitte a accumul ·•çào do car~to de minisl.ro de 
o,stado com as !uncções de deput·•do '1 Nii.o vejo 
razão alguma. Pouco importa,· SAnhores, que o 
exorcicio aejR temporario; '' supplente não está eAl 
verdad•~ rev .. stido dll cAracter pleno de deputado. 
nt!ste santido digo, porque não póde, durante toda 
a legislatura. uxercer estas funcçõea ; mas tem
porariamente, emquanto elle estiver substituindo 
ao deputado eff~;clivo, é em todos os sentidos 
verdadl!iro deputado. 

O Sn. REDOVÇAII: -Não: já declarei na c11sa 
que ni\o butendo o artigo constitueioual, como 
enl.f!ntlllm geralmente os meus honrados collegas, 
instruido> pelas doutrinas do nt>tabili~simo publi· 
clsta francez que escreveu o curso de direito 
publico constitucional, seguido nas nossaii aca
demias soeiaes e jurídicas. Eu não entendo assim, 
porqull esta hypothese suppõe que os po•leres 
polHicos estão em luta uns com os outros, e a 
nossa constituição diz o contrario, querendo-os em 
harmonia: suppõe que é m.i.o grado do el,.itor, 
que um seu escolhido para representante da JSaçlio 
vá ser membro do poder executivo, e eu creio que 
é bom grado delle, porque me parece que em 
deputado menos se pôde servir á provinda do 
qull em membro do poder. executivo, u.órmente 
ap;ora que os membros do poder execut•vo têm 
assento na casa por uma decisão regimental della. 
Creio que a mente da constituição é julgt~rem os 
eleitores se a pessoa pó<l.e b•star para occupar 
cumulativamente os lugares de deputado e de 
membro do poder executivo, ou se é melhor deixal-o 
em membro do poder executivo, e escolh~r outro 
concorrente para representante da nação na ca
mara dos Srs. deputados, podendo mut bem a 
província respectiva. em v.-z de um, ter doua 
representantes por ella escolhidos, fazeodo_parte 
do poder exee11t1vo e da aasembléa geral. Esta é 
a minha int"Jlligene!s. 

Mas o nobre deputado pelas Alagôas apresentou 
algumas observaçõe~>, às quaes me permittiré. 
li.:ença de res ponder. Elle perguntou, por exemplo. 
como se poderia conceber que o supplente deixasse 
vago lugar que não era seu, lugar que não lhe 
pertencia, que :.inda estava preenchido, por isso 
que o dt>putado effectivo existia' E~te argumento 
parece á primeira vista de peso ; mas se o 
~xaminarn10- bem, veremos que elle tem mais de 
especioso que de real ; eu mostrarei ao nobre 
d~putado como o supplentü deixa com t:fl"eito vago 
o lugar. Fall~mos do caso acLuaL Foi uom!!ado 
min1gtro o Sr. Marcelhno de Brito, que na 
qualidade de ~upplente estava exercendo o lugar 
de deputado ; ficou vago ou não o lugar que 
exercia o Sr. Marcellino de Brito '1 D>Z o nobre 
deputado que não, porque o deputado a quem 
elle substituía E:Xiste ; mots digo eu :- tlcou vago 
o lugar, por isso qt.\e emqu~&nto esse deput~do 
oã•' apl'arecer, deve hav~r um suppleute para 
substituir o lugar que o Sr. Marcelhno de Brito 
deixou; logo, o lugar que o Sr. Marcellino de Brito 
exercia temporari~tmente está vago, por lsso· que 
tem de ser substituido ••• 
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O Sa. FlUNCA LEITB:- Vago nlio. 
O Sa. NUNEs MA.cKA.oo : -Precisa-se chamar 

quem o exerça. 
O SR. UaBAN"o:- Então ficará a deputação da 

Bahia eom um deputado de mcmos 't Não fic:arlL 
completa a deputação daquella província? Logo, o 
lugar tem de ser substituído, tem de ser preenchido. 

Mas, Sr. presidente, eu vejo que a doutrina 
contraria á estabelecida pela commissào produz 
um de dons absurdos ; ou o supplente que estiver 
com exercício nomeado ministro ha de continuar 
a exercer as fuucçõell legislativas, ha de accumular 
o cargo de ministro de estado com as fancções 
legislativas sl!m uma nova eleição, o que consi 
dero inteiramente contrario . á letra e ao espírito 
da constituição ; ou ha de ficar privado dos 
direitos politicoa que havia adquirido, e que tinha 
direito a exercer na quali.Jade de supplente. Dos 
dous corollarios não se pôde fugir; elles dimanão 
necessariamente da doutrina contraria á qG.e acha 
estabe1ecida ao parecl'r da commissão, · e tanto 
é IIS!!im, que o nobre deputado a quem tenho 
a honra de responder, combatendo este parecer, 
íoi cahir n'um dos corollarios que considero 
inconstitucionaL porqu11 o nobre deputado, segundo 
diz, entende que o supplente aae foi nomeado 
ministro dt've continuar a exercer as funcções 
legislativas independentemente de nova eleiçiio ..• 

O Sa. REBouçAs:- Apoi!ldo. 

O Sn. URBANO :- Mas . perguntarei ao nobre 
deputado: não é isto inteiramente contrario á 
letra e eRpirito da constituição? Nli·> é contrario 
aos princípios caideaes, aos 8Xiomas do dirP.ito 
publ\cq constitucional, que sem duvida induzirão 
o ~egislad~r a caosagr~r _esta doutrina '1 O quo 
qn1z o legtslador const1tumte 't Qu.iz que nechum 
deputado nomeado ministro pudesHe continuar a 
e:xercflr as funcções legislativ11s sem que recolbesse 
da nação nova prov.1 do con.llauça, sem que n 
nação dissesse- não ob .. taute estardes faz~odo 
parte do poder executivo, comtudo confiamos q11e 
bem e de.vídamente desempenhareis as funcçõ~a 
de representante da nação.- Ora, se isto é se
guido para um deputado eff"clivo, qufll u razão 
por que não ba de ser applicado a um deputado 
supplente 't Não tem elle assento na ct~mara ' 
Não eatá exercendo funcções le~~;lslativaa ~ Nilo · 
está encarrc.gado da meama nu,.aão Importante 1 
Não são as mesmas as suas attribuições t Qual 
a razão pois por que, ssguindo·se a prova de 
confiança ~ara a d~:putada eft't!Ctivo ou deputlldo 
que tem de sP.rvir quatN anuos, não se hu de 
seguir para aquelle que tem de servir S ou 4 
mezes? A dillerença não é senào de tempo; e 
ainda esta differença d.e tempo, eata qu~stão de 
tempo, póde .se <lar no deputado: se acaso fór 
nomeado ministro um deputado no ultimo anuo 
da legislatura, tambem não se precisava tahez 
proceder á eleição por dons a tres mezes ; é o · 

. que acontece com o supplente ; não tent de exercer 
quatro anuos, t.em de exercer 3 ou 4 mezes ; 
mas por q'!-e tem de exercer menos tempo, não 
deve se1 su)elio á prova da reeleição ? Eu entendo 
que esta opinião nãó é conforme, perdóe-me o 
no!lre deputado, com a letra, com o espírito da 
constituição. 

A outra o~:~tniio, que seria corollario da dou
~lna contrana ao parecsr da commissão, considero 
Igualmente inconstitucional, porqne seria incon
stitucional dizer a um individuo que recebeu a 
confiança da nação:- Vós ficais privado dos 
direitos que ja tendes como deputado ; vós, não 
oJ?stante serdes primeiro snpplente, de hoje em 
diante ndo podereis mais substituir a qualquer 
deputado que falte.- Não será isto inconatito.
cionaU Sem duvida, porque a constituição lhe 
consente a eonUnu~ol de aeu1 direitos politieos 

TO•o 1 · 

como deputado, uma vez que tenha uma nova 
prova de confiança da parte do povo. 

Ora, se estes dous c rollarios são. lnfallivel· 
mente deduzidos da dc-.utri :la contraria, o que se 
segue é que a doutrina uoica que é conforme 
eom a constituição , que é conforme com os 
princípios nella estabelecidos, é a que se acha 
exharada no parecer da conmissão de constituição 
e Jlo.ieres. 

Uma outra objeeçiio se apr~sentou, e ~ que a 
eleição que se proceder em luRIU do supplente 
pôde dar uma maioria de votos superior á do 
primeno votado na eleição geral, o então appa· 
recerâ o absurdo de estar representando como 
supplente um individuo que tem mais· votos que 
qualquer dos deputados eff'<lctivos. Não encontro 
ahi absurdo algum ; o absurdo existe na confron
ta_ção de duas eleições tão distinctas (apoiados) ; 
nao se confrontem causas que não podem ser 
confr~ntadas, que ~enhllrna connexão, nenhuma 
relaçao têm entrl3 s1. Ss se consultasse a nação 
sobre esw objtlcto, isto é, se o deputado sup
plente F. mflrece preferencia sobre- qualquer dos 
deputados effectivos, deve ser exclutdo algum 
dos dep11tados effdetivos para entrar o deputado 
supplente; se, posta est'\ questão á discussão do 
corpo eleitoral, elle désse maior num'lro de votos 
ao snpplP.ote, entã<~ ~:~lm, tinha de excluir-se 
aquetle que msnos vot•Js tívesee entre os depu· 
tados efl:ectivos. Não é esta porém a questão 
que se cons11lta ao corpo eleitoral; a questão 
não é senão e:<ta muito simples -o supplente 
fulaov ue t.al, não obstante ter sido nomeado 
rni11istro da ostado, continúa a merecer a confiança 
da nação?- se· ... ue reunir a mll.ioria de votos dos 
el~itores, este reBultao:lo significa evi!lenternen te 
a confiança, lllllM rulo quer diz<Jr que tem maia 
confiança que qualquer deputado para o tl.m de 
o faz~ r exchlir. 

Em vi~ta, Sr. presidente, do que acabo de 
dlzt!r, entendo qu~ o parecer da commisaão é o 
unico que sa pod~ría apresentar a respeito dt> 
semt>lh~&nta quollt>\o ; e por conse'luencla voto 
por elle. 

O •r. F.t-,uaoa Leito : - Ea declaro A 
camara que nilo me conformo nem com algu· 
ma11 das proposiçÕt!l da indicação que foi sub· 
mRLtlcia ao axame da nobre commissiio, nem 
tambem com a conclus:to do parecer ; eu pretendo 
votu contra a Indicação votando contra o parecer. 
E11 supponho que a cRmara .niio tem poder para 
decretar uma el.,ição Sllnão llm virtude de uma lei. 
A lei que ~xiste trata unicamente do caso do depu
hdo ser ministro, e então, di:z: a constituição, 
procede-se a u>na nova elsição. Ou se considere 
isto como um recurso. da corôa á nação, ou se 
considere como uma pena estabelecida pelo facto 
do deputado aceitar o lugar de min1stro, de 
quttl1uer dos modos não se pôde proceder a uma 
eleição senão p~la lei ; e perguntarei agora ao 
nobre deputado membro da commissão-qual a lei 
que mandou proceder á eleição de supplentes ? ••• 

O Sa. N. MA.c&no:-A eonsUtui~iio. 
O Sa. FaANçA. LEtTE:-A constituição mandou 

fazer snpplentes 1 Perdôe- me o nobro~ deputado, 
então não a leu ••• 

O Sa. N- M.a.CBJ.no:-Porqne vota psla eatrada 
delles aqui T A eonstitu!çlo t.ambeQ trata de 
supp\entes 't 

O Sa. FRANÇA LErrl:: -Voto em virtude de 
uma lei que mandou proceder A elei~o, e de- . 
clarou que aqueiles que tivessem menor votação 
serião suppleutea ... 

O Sa. N. M.lc!U.Do:-Aa disposiQõea geraea para 
uns militão pa~a outros. . 
· o Sa. FIWI'Q.t. LE!TE:-Isw é quando ae·t.rata 
de outros negocias, e não de negociO. conltitu· 

ij 
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clonaes: quando se trata de matarias constitu
cionaes, é unicamente aquillo que está escripto, e 
Deos nos livre que andemos a tirar illaçõe,; para 
desnaturar a constituição I A constituição mandou 
uni.:amente proceder á eleição pelo deputadJ que 
fõr nomeado miniMtro ; a lei que ch~mou sup
plentes nada diz a estil respeito; em virtude pois 
de que lei manda a camara proceder á eleiçã? 1 
Se não existe lei que declare ter o Sr. JoaqUim 
M:arcellino perdido o lugar como supplente, como 
é que havemos de declarar que este lugar está 
perdido 1 Qual é o principio constitucional para 
declarar que este senhor perdeu na ordem dos 
supplentes o lugar que oecupava 1 

Note a camara as anomalias que daqui podem 
resultar: prlmeira, de estabelecer uma pena que 
lei anterior não estabeleceu, a perdil tle um direito, 
e direito de que se gozava; segundB, de fazer com 
que um supplt~nte ~·enha a obter uma votação 
superior ~ dos deputados effectivos, e conservar-se 
supplente. A. constituição d1z que na eleição todos 
aqueiiE.s que tiverem maioria de votos 'lerão 
effeetivos; mas o Sr. Marcellíno, se obtiver unani· 
midade na eleição da Bahia, não é deputado, é 
supplente; isto sem principio, sem l<~ i que o 

· tenha estab~lecido, e porque 1 Por um argumento 
de illação I Não sei argumentar assim : díg(• que 
a constituição não estabelect:Hl regra alguma para 
este caso, porque ella não tratou de supplentus. 
P~tra miw é inteira anomalia o systéma de 
supplentes ; mas os senhores o e.doptào, e o 
aduptào em virtlldt! de uma lei que não estabeleceu 
a reeleição. Veja-se se nas instrucções de 4 de Maio 
e nas de Março existe alguma cousa a respeito; 
se não exi~te. a camara nã•> tem poder para 
mandar pr<)ceder á. eleição, não tem poder para 
declarar vago o lugar que o Sr. Joaquim Mar· 
cellino occupava De\ ordem dos supplentee, não 
tem poder para declllrar que elle não é d11putado 
se obtiver grande maioria ou •1nanimldade na 
provlncia da Bahia. Seril\ necessar1o para isto 
que houvesse lei anterior, esta lei nlo existe: 
portauto ~lle é deputado supplente. 

o Sr. O<&rvalb.o o Sllva:-Sr. preaidentfl, 
eu cr.,io que a queKt!lo dfl tl•l faztJr ou ndo uma 
nova aleíção para supprir o lugar qu11 delxnu vago 
o Sr. mini~tro do lmpeno, por 4Ualqu .. r lado 
que soja consideradA apre~dota· muito• inconve· 
nlentea. Eu Mtou convencido que a C••mmlll•4o 
concluio o 8t1U puecosr Ju•liOIOII&tnente, poquo, 
attendendo a todotl ea~"' ioc.,nvBIIIAnt .. e, v1o 
que sra a umca meta nnde pot1ia !l•b.uru. 

Eu prmc1piarei faz,.ndo 11otar •JUB é um absurdo 
.:onsiderarmoK o suppl.-nte de deputadv admitU.Io 
nesta casa como KUpplP.ntf! ; por·111e nó~ uão 
podemos considerar o supplent'! nllst'l caso senão 
como deputado; e ~e elle é consideratto como 
deput11do, tem applicaçlo a. lei constituelona\. 
O supplente chamado para esta e:tsa tem direitos 
a perder, e direitos que adquirio. Q11aes forâo os 
direitos que adquirio o supplente? Os mesmos 
do depu~do que se assenta Dflsta easa. Q11aes 
os direitos que elle tom a pP.rder 1 Os direitos 
de não poder accumular a d~put!lção com as 
funcções de ministro •.. 

O SR. F. LErra: dt um apa-fte que não ou
vimos. 

o Sa. c ... av.u.ao B StLVA.:-o nobre deputado 
na eua conclusão diz que póde aecumular ; é 
maior absurdo, fere mais rle perto a constituição, 
porque delta fór•na o nobre deputado cabe uo 
ineou~eniente de euppór o sopplente C•)m mnís 
priv1legloaque nlo o di!putado etiectivo (.spollldoli ; 
poie um aapplente ha de aecumlllar a pasta de 
mil1i1tro e o lugar Jl,e deputado, e o deputado 
elfeetivo aio pôde porque a constituição não o 
p8fmlt&e. (Apo\adol.) 

.&.16m desta inconveniente, e11 lembrarei i caaa 
9U~l'? ~da maior. Dizem os Srs. deputattos 

que opinão contra o parecer que o ~supplente não 
deve nunca co•nparar-se com o deputado etrectívo, 
pnrque . aquelle suppre o lugar de deputado 
ejl"ectivo, e o deixa logo que este chega. Se o 
deput~do proprilltario deu parte de não poder 
co~t~parecer na sessão, não se póde interromper 
o exercieio do supplente, porque as particip>~ções 
que se fazem ás eamara3 não são temporarias; 
o deputado l'ffdctivo diz á camara municipal que 
não póde assistir á sessão, QUe expeça diploma 
ao. Sllf>plent~. e tal participação não é nem tem 
sido condicional. 

Senhores, eu creio que pelo espírito da consti
tuição o que ella quiz foi que não houvesse accu
mulação. 

O Sa. F. LEITE: -Tanto não é assim, que ella 
a admitte . 

0 Sa. CARVALHO E SILVA: - ·A constituição 
estabeleceu o princípio que todo e qualQuer que 
tenha aRsento nesta casa como deputado, não 
fazendo restricçii.o ..• 

O Sa. F. LEIT&:-M:ostre a lei. 
O Sa. C<~.a.vALBO E StLVA : -E11 a lerei para o 

nobre deputado tomar mai~ conhecimento da 
milteria. (LI o art. 29 da constituic4o.) Ora, em 
que qualidadA foi nomea.1u rnini~tro o Sr. Joaq11im 
Marcellino ds B.-ito 1 Quando exercia o \ugar de 
deputado; .pOde o Sr. M:aucellino de Brito accu
mular o lugar de deputado com o de ministro t 
Não, porque a conz~tiLuição o vedou: logo, o que 
se deve o1eguir em virtude da letra da conlltituiçào t 
Mandar proceder-se " uma reeleiçito. Nem ee 
diga que a reeleição de um deputado aupplente 
póde s~r confundida c:om >1 ett~iç:io do11 etrecUvoa ; 
a eleição do supplente é ad hoc, ha de neeeuarill· 
mente l!lr aegre11ada da elelçllo gt~ral. 

O Sa. F. L.au:-Por que lei t 
O Sa. CA.aVALIIO a SILVA: - Em vlrtude da lel 

geral. ••• 
O SR. F. L'&IT&:-D•' IUpplentAa, 
O Sn. C<~.RYALIIO E SILV4 : - Po!a, aenhoree, 

p6Je •~ dllr aRRHiltll "'"ltll caM• a MUJI.pleatea com a 
4Ualidad<~ ~t••nu1na dot allpplentea 7 Nl•>: quando o 
•upplllnto~ toma ll'llltmt.l noata CAIII 6 c:omn depu· 
tadc1 ; lu& de 10 Ih'! apphear re•trletatnnnte a c1h· 
posição da con•tllUIÇ!\•• ; d" outro modn nllo 6 
pu<~aiv~l p11rc:•bAr a conaUt11içan. Portanto, IA o 
deputad•• ae<!ita o lu~ar d11 minlatro, ~erdll E-818 
lugar d11 dei•Utll•io ; e para ter as~entu nesta cn~~a 
como doJplltado, necessii.R passar por nova eleição • 
Nllm Mi co,no SI! possa dizer •JU'! Isto fica !!&nado 
p~lo assento que têm os ministros nestes bancos ; 
porque mu1ta diffllrença ha entre o a~seoto quo 
tem um miuistro na >:Ua qualidade de ministro e 
aquelle que el!e tem como deputado reeleito; nesta 
qualidade niio 116 tem o direito de discutir, como 
de vetar, emquanto qua eom11 ministro só póde 
d:sc11tir; e por CI)DS':!quencia não "e póde, á vista 
da constituição, tirar ao ojeputado nomeado mi
nistro o direit·• de consultar a nação para ser 
reeleito e vir votar comnosco. 

De tl.uas uma, ou e~te parecer ~a de passar, ou 
devemos, pelas opioiõeo~ dos que o combatem, 
firmar um precedente ; que vem a ser ficar o 
Sr. ministro accum11lando c.>ntrtl a constituição I I 
Porém mez~mo assim isto que apontio os nobrt;a 
deputa.ios como p<>ssivel, não se rulisará, po1a 
que não está este sentir exllarado no parecer, e 
em alternativa, que possa, eabindo a c:onelualo do 
paree~r, ~oft'rer uUJa votação a opinião contrari~ ; 
<iependena de uma nova indicação essa matena 
es~ranlla ci·> paro~cer q11e se dl"cut" e só apre~en
tada em argll•nentação. Taot , o autor da in- . 
dicaçào como a nobroo> e~rnmiss!io negão o direito 
de aec11mulaç5e5. Pdl~& iu.ficaçã•' se pede a 
chamada do supplente immedia~o em Totoe ~ 
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Sr. deputado que occupa a pasta do imperio : logo, 
aeu nobre autor sabiamente reconheceu que o 
ministro não accumula. A nobre c<~mmissão negou 
o chamamento do 2• supplente, e pensa que deve 
haver nova eleiçllo : a.mbos os pensameutos são 
contra. as opiniões que julgão dever e poder o 
actual ministro accumular. Se o parecer cah~r, 
que ficará de J>recedente nesta casa? Que o Sr. 
Marcellino de Brito tome assento como deputado? 
Que continue 1 Não. (Apoiados.) 

A indicação foi tão sómente para que se chamasse 
o 2• supplente em lugar do Sr. :Marce!lino de 
Brito, visto que elle não podia tomar assento como 
deputado nesta casa. Esta questão, á vtsta do 
parecer, dividia-se em duas, 011 l:avemos de votar 
para que sa chame o 2• su pplente, 011 para que 
haja nova t!leição : a continuação do ministro 
como deputado não é questão sujeita á camara e 
sobre a qu"l ellf• possa vota:r. Destruido o parecer 
pela reje1ção, ficamos no meamo l~byrintbo : é por 
t>Ssa razão que disse os inconvenientes apparecem 
por qu_dq)ler lado que se a questão c~ms}dere, .a 
rlleleiçao e a unica meta onde a comm1ssao dev1a 
eHbarrar. A conclusão de seu parecer é o caminho 
por onde devemos marchar com menos offensa da 
lei fundamental. 

O supplente que tem assento nesta casa é depu
tado, e8tá debaixo das determi:1açõe~ da lei. Voto 
pelo parecer. 

o Sr. D. MtU1oel:-Sr presidente, é para 
lamentar que todos os dias appareção nesta casa 
duvidas sob~e a intelligencia da constituição do 
estado. Creio que semelhante procedimento pôde 
trazer funestas conseqaencias. 

RP.corra se aos trabalhos, não direi das camaras 
inglezas, que são ele longa data, mas aO$ das 
camaras francpzas, e vêr-se ha que durante uma 
sessão inteira uma só VrlZ não se põe am discussão 
um só artigo da constituição ; tal é o .receio que 
têm os legisladores da Franc11 que estas dis· 
cussões possào abalar 11.8 doutriaas constit11elonaes 
acreditlldas, profes~adilos pelo povo. Nós pelo con· 
trario, quasi todos. os dias levantamo~ duvidas 
sobre artigos da constituição, cujas disposições 
parecem claras e terminantes. ·Senhores, se na 
letra da conatliuiçilo nil.o esta\ expressamente de· 
terminado que ae proceda á eleição dJ deputado 
supplente nomeado ministro de eo~tado, pala que 
na mesma conatitui\liiO se não encontra a palavra 
supplente, é bem manifeeto o seu espírito. As 
instrucçõea sobre n manelra de ae fazer;,m as 
eleições tratiio de auppleutas, e o illusLre deputado 
pela Parabyba não podendo ne~r este facto, 
avançou que era uma anomalia, po1s que a consti· 
tuição não creou a ent;dade-aupplente.-Seme· 
lhaute argumento me parece sem fllnd~&mento e até 
perigoso. 

As instrucçõea de "Março sanccionadas pelo asseu
timentQ do corpo legislativo não determinão que 
os immediatos em votos sejão supplentes, isto é, 
que nas vagas e impedimentos venhão occupar 
o lugar de deputadGs, exercer as attribuições 
destes, gozar de todas as honras, privilegio&, 
isenções e immunidades que a constituição outorga 
aos deputados 1 Sem duvida. Ora, se pelas ins· 
trucções, que são lei, estA reconhecido o lugar 
de supplente; se o supplente tomando assento é 
verdadeiro deputl'ldo, entra no exercício de todas 
aa funcçõea de deputado, é evidente que a respeito 
delles se ht. de necessariamente appllear a dispo
alçlo da coaatitlliçlo, isto é, a eleição, quando 
eate aupplente é nomeado n:lnistro de eatad~. 

Eu nlo quero, Sr. presidente, repetir tudo o 
que ae acaba de dizer na eamara. e expõr de 
novo os absurdos que se seguiráõ da intelligencia 
oppoata ao principio consagrado na constituição, 
de que nunca tenha assento nesta casa um 
membro della que foi nomeado ministro sem 
que aoffra uma nova eleição. Ora, este principio 

é applicado tanto ao deputado ordinário como 
équelle que na falta deste foi chamado para 
tomar assento a exercer as suas fuocções. 
. Senhores, não sei como o meu nobre amigo, tão 
Jl~ustrado como é, aventou a idéa de que o mi· 
n1stro que é deputado supplente contiuúa a 
gu~rdar o seu lugar de deputado. O deputado 
suppltln~e tem, se_gund? <! nobre deputado, mais 
prerogattvas, mats d1re1tos, mais vantagens 
qu~ndo. é nomeado ministro, que o depuLad~ 
ord1nRr1o ; o deputado ordlnario cuja votação 
foi maior é sujeito á reeleição: se por ventura 
fõr nomeado ministro de estado o deputado sup
piente que teve menor votação, continua a 
exercer as fun.cções de deputadc- conju::.ctameote 
com as de n.!'nlstro da corôa sem uma eleição 1 
Nem se d•ga que <Í temporariamente, porque 
supponha·se que o deputac~o ordinario tenha 
a~oecido desde o principio até o tlm da legislatura ; 
nao occupa o deputado supplente o seu lugar? 
Nã~ fie~ mui_!:o ma.is !lquinhoado que o deputado 
ordmar~o 1 Sao pnnc1pios de primeira intenção 
que não sei como se contestào. 

Eis, senhores, a raziio por que a imprensa 
muitas vezes põe e::n conte~tação doutrinas as 
mais claras, as mais terminantes, porque nós 
d,tmos o exemplo chamando todos os dias á 
discussão artigos da constituição, enxergando 
nelles duvidas que não existem, dando occasião 
a que o paiz diga-pois não podemos ter duvidas 
sobre os ,,rUgos da .constituição, se os nossos 
representantes são os primeiros que estilo con· 
tin•ladamGnte ll duvidar delles ? E marcha muito 
purigllsa; é tempo de arripiarmos carreira, de 
deixarmo-nos destll'l disllussões diBrias sobre 
artigos da constituição, é tempo de dizermoa aos 
nossos constitutnlea: -Aqui ·está a taboa de sal
vação, gu~&rdoi·a tal qual, nilo pretendais alterar 
o sentido de suas palavra~t.-Sem isto iremos 
mal; o paiz marchar4 irregularmante. 

8enhores, eu entendo que a nobre commlsailo de 
constituição e poderes dlsae tudo quanto podlm 
dir.er. O Sr. Joaquim Marcellinu de Brito, aepu. 
todo supplente, deve neoeasarlament.e aer aujelto 
a nov.- eleição. N4o ae trattt de comparação, 
como bem disse o nobre deputado por Pernam· 
buoo. uA:o se trata de combinação com oa depatadol 
que exlatem: se o Sr. Marcelllno de Brito obtiver 
a reeleição, eonaervaré o aeu lugar como pri• 
melro aupplente, ainda meamo que tenha menor 
numero de votoe que o IUpplante lmmedia~ ; 
porque 1\hi trata-se s6mente de aaber ae o corpo 
eleitoral da Bahia approva com oa aeua votos a 
nomeação que a corOa fez do Sr. "Marcellino de 
Brito para seu ministro. De nada maia se trata; 
o que está fica em pé; os deputados contiuuil:o nos 
seu~ lugares ainda que o Sr. Marcellino de Brito 
obtenha maior numero de votoEi; os supplentes 
continuaràõ da mesma ordem, ainda mesmo que 
o Sr. Marcellino de Brito tenha menor votação 
do que elle1. Esta é a verdadeira doutrina, a 
genuína intelligencia da Cl)nst.ituição. 

Voto pelo parecer da illuatre c ommissão de 
constituição. 

Dá-se por discutido o parecer. E' approvado em 
ambas as suas partes, e juntamente a emenda 
do Sr. Ferraz. 

Estando na sala immediata o Sr. ministro da 
fazenda, que vem apresentar a proposta do governo 
sobre o orçamento da receita e detpeza do 
imperio o Sr. presidente nomêa a depat.çlo 
que tem de ir receber S. Ex O Sr. ministro 
entra com as formalidades do costume, toma 
assento i direita do Sr. prealdente, lê a referida 
proposta, e l'BtlrJJ-se com aa mesmas formalidades. 

O Sa. l'aEaJDBNTE convida depois aos Sra. 
3• e 4• seceetarioa para irem receber o mesmo 
Sr. ministro, que vem l•r o relatorío da aua 
reparUçio. 
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Sendo S. Ex. introduzido toma assento â 

esquerda do Sr. presiden_te. lê o seu rellltúrio.
e retira-se com as formahdadds (".om que ectr,>u. 

A proposta e o relatorio são remettid,;, s ás tres 
commissões do orçamento. 

o Sr :Nu.o.es Macb.e.do:- Q11e ll>\ ueces· 
sidade de lixar a verdadeira intelligenc ~;• ela lei 
na especi6 de que tral :\ o projecto, vê-se dos 
factos que têm-se dado na execução, e que 
ninguem póde du~iJar. ~ ~ttsejo. Sr. preside'!_te, 
que a camara eautta am. JUIZO sobre esta qut!sLso, 
afim de evitar quiJ cootmue o governo a cousJ· 
derar·se com o · direito de interpretar as leis, o 
sobretudo leis coustítucíonaes. Seria muito pru· 
dente que o parlamento, sempre que l!Je consLe 
q_ue existe controver>~ia a re:;peito de 11:m _ponto 
de legislação, e sobretudo legtslação const1tucvmal, 
se dê pressa em fill:.ar o seu verdadeiro sentido, 
afim de não pôr o governo em en1baraços que o 
forcem e levem a se j11lgar autorisado a interpret .. r 
as leis. 

Sr. presidente, eu julgo que, ern visL~ da clar.t 
e terminante disposição do acto addictonal, se 
não póde contestar que as assembléas proviucíaes 
têm o direito de legislar sobro a distribuição 
dos dinheiros provincia<ls como . entenderem con • 
venieote. 

Diz o § 5• do art. 10. <Lt!. ) 
A' vi~tll. de&ta disposição tão clara e tP.rmiuantP., 

concluo que as assembléas provinciae ,; sào os 
arbitras da distribuição dos dinheiros proviuciaes, 
·sem outras regras · ~~enão a justiça, a utili1ade e a 
conveniencia publica. Seja qual fór <J objecto, 
uma vez que seja pCúvincial, a8 assembléas 
podem mandar despender os dinheiros d~t pro· 
vincia, uma vez qu~ niio offenda u justiça, 
utilidade e eonveniencia publica, e assi" l ou tendo 
eu que ellr.s podem, como hontem disse, l~ gislar 
sobre a~oseatadorias e sobre as pensõ,ls: o c011· 
trario, :sr. presidente, é um ri!gresso iusupportave!. 

Eu ouvi hontem accusar na casa o paiz dõ 
tendeucia que se diz teve outr'ora da march1H 
acceleradamente, adoptando reformas que as 
convenienclas p11blicliS não permittiiio, o Je que .1 
força da experiencia tem feito o pa1z querer 
retrogradar. 

Entendo, Sr. presidente, que ha a4ui uma 
lnexacttdão que não será muito prudente deixar 
passar. Quanto a mim ~:;ton convttnddo de que 
o meu paiz o.vançoQ. nos princípios liberaes cvu1 
toda o. convicção, acompanhando a>~ idéas uo 
progresso, e que persiste e persistirá 11empre 
naquellas reformas constitucínnaes que elle uma 
vez adoptou. E pois, não vejo essa vacillaçuo 
de princípios qua se quer inculcar; HO cuutrario, 
entendo que o actl) ad.j icional, que é o objdcto a 
que se alludio, l.la du ser sustentado em toda a 
sua plenitude como parte integrante da constituição 
do imperio pela nuçào brazileira. 

Sobre a questão, Ji a;o, Sr. presidente, que pdo 
~ 5o do art. 10 do acto addicional as asR~mbléas 
provincía~s não estão ínhibidas Je permiLLirem 
aos presidentes de província a conc~dere:n a 
continaaçiio do ordenado a um .;mpregado publico, 
não obstante ter de cessar o exercício. E esta 
faculdade torna se ainda mais saliente em outra 
parte do acto addicional, que é o~ 7o do mesmo 
art. 10, em que se determina que a'!' auembléas 
provinciaes podem legi~lar sobre o moJv da 
nomeação, demisaio e ftx•,ção dos ordenados <.los 
empregados provinclaea. lato posto nilo sendo a 
1l:l.açilo de ordenado" aómente o -tuautum, mas 
t.a.mbem o mudo da aua percepçi\o e da sua 
cont.lnuaçlo, e uma vez que ae nl\o conteste As 
assembléu proviueiaea a faculdade de marcar 
O> ordenado& de empreg~oa provinciaea pro
priameu~ dltoa, Delta faculdade eetã lnelalda a 
de de~ra~lnar que o mesmo ordenado possa 
continuar, nio obstante ter de cessar o exercicie 
do lugar por qualquer circumstancia. Nãü vej•l 

pois uzão para que as ussembléas provinciaes, 
creando e•nprego ., provin~iaes e decretando orde
nados, não po~sà • J determinar que elle conti11ue a ser 
percebidtJ ndo obstante cessar o exercicitJ do lugar 
por ta~s e tae~ motivos; pelo coutrario, segundp 
teubo di!monstrado, tal faculdade, tanto em um 
como para outro caso, está clara e po~itivamente 
determinada na constituição. Ta•nbem entendo 
que as assemoléa~provinciaes tem outra !~tculdade 
de legislar sobre o modo por que os presidentes 
de províncias poderaõ conceder remunerações 
pecuniarias em virtude de serviços provinciaes 
prest.ados por individu.r,s ":{Ue não são empregados 
pubhcos. 

Sr. presidente, esta d·;utrina tanto é sã, tanto 
está contidll. na disposição do acto addicional, 
que os nobres deputados que contestão esta 
opinião apenas se prevalecem da especiosidade 
de dizer que as aposent~&dorias não são mercês 
pecuniarias, as quaes estão pelo $ 11 do art. 112 
da const1tuição incluídas nas attribuições do 
poder executivo geral. E11 p<ldirei a estes nobreos 
deputados que so recordllm do que se tem pass~&do 
entre nós . Esta cUl!ll tem sa'lccionado o principio 
de que as aposentadoria~ são uma verdadeira 
mercê pecuniaria ne. lingua~em da constituição, 
que não falia nem em p.::nsoes nem em aposen
tadorias. A constituição falia sõmente em mercês 
pecuniarias, e tJSnto se tem considerado que as 
aposentadorias estão nesee caso, qu11 ellas têm 
sido para aqui mandadas afim de s!lrem appra
vadas na pqrte da concessão pccuniaria. 

Portanto, seuhores, a questão vem a s6r questão 
de palavras. Por que razão não concedem aquelles 
Sémhores que querem que as assembléas provin· 
ciaes possào legislar subre as aposentadorias 
que tambem o fação sob1·e o modo por que os 
presidentes de provtnch poderáõ conceder remu
nerações pecuniarias àquelles cidadãos que não 
forem empregados publicas? Se póde ser con· 
veniente, se póde so~r ju,to que se conceda a um 
empregado publico que ,;ervio certo numero de 
11nnos dado, a continuação da percopçio do seu 
ordenado, á j11stiça e as convenienciaa aconselb.ii.o 
tambem que se conceda uma remuneração pe· 
cunlaria a um cidadão que, não obstante nio 
ser empregado publico, tiver prestado senlçoa á 
província. 

Antes do acto addicional a nomeaçii.o doa om · 
pregados publicos pertencia ao governo $\eral ; 
mru; depois das reformas v6io a clas~ldcaçKO l.le 
empr~>gados geraea e pruvinciaes. E11 poí11 en· 
tendo que tudo quanto e interesse provincial 
é das 11ttribuições do poder provincial, ou ae 
trate de empregados ou de outfQ qualquer 
objecto. 

Um nobre deputado, querendo mostrar a diffe· 
rença entre pensões e aposentadorias, disse que 
as pensões vinhào a ser uma doação. Disse elle 
que a aposentadoria era uma mercê que se fazia 
e a pensão um favor. Eu m'io pude comprebender 
a differença disto. O que eu vejo é que a 
constituição não falia nem em pensões nem em 
aposestadorias; mas falia em mercês pecuniaríaa ; 
entretanto a assembléa geral tem considerado 
c.:Jmo mercês pecuniarías as aposentadorias ; e 
isto tanto tem sido assim, que V. Ex. vio a 
celebre interpretação que se deu aos não menos 
celebres decreto11 do governo apose'l &ando al~na 
desembargadorea da minha provincia. V. Ex. 
vlo dizer-se que o gonrno podia decretar as 
apoaentadoriaa, porque podia conceder mercês 
pecuniariu. Porknto, em vlata disto, ou o J 11 
do art. 112 da cooetltuiçio nlo serve para o caao, 
e então diga-se que aa aasembltlae provtnclael 
oio podem legialar nem par• aposeot.adorlaa nem 
para pen~i5el. Eu entendo pelo contrario q11e o 
assento de~ta mate ria eatá na faculdade da po • 
derem as asaembléas provinclaes distribuir oa 
dinheiros da provincla conforme a juatiça, • 
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ulllidade e conveniencia publica, tl q11e assim 
podem legislar tanto para um como p>1ra outro 
caso. Eu não comprebendo meias attribuiçõe:~. 

o Sr. Josinu (mouimento de curio.~iàaàe): 
-Sr. presidente, muito drliantada está já a 
discussão, e julgo-a mesmo esgotada; todavia 
cumpre-me dar alg<1mas ,;xplicacões, e dizer quaes 
forão as razões que tive para assignar o projecto 
em questão. . . 

Pessoas ha que, levadas do espírito de res
tringir demasiadamente as attribuições das as· 
sernbléas provinciaes, entendem que ellas não 
têm o direito de legishr sobre a aposentadoria 
dos empr6gadus provinciRes ; outras porém, que· 
rendo-as ampliar de mais, pensões que as 
assembléa11 provinciaes têm até o direito de 
aposentar os proprios empregados, e algu10as 
assembléas proviociae!l a~si:n têm feito. 

Tanto em uns como em outros encontro :~buso, 
encontro excesso, porque no acto addicional, 
art. 10, ~~ 7° e 11, citados no praambulo do 
projecto que se discute, estâ claratnonte com
prehenJ~do não só I) direit•l d~ crear e sllpprimir 
emprGgoe, não só o direito de legislar sobre a 
nomeação e demissão dos empre~ados provinciaes, 
como tambem m11.rcar 0:1 ordenados dos repectivos 
empregados : e ahi no legislar sobre as vantagens 
dos empregados provincil(eS se comprehende facil· 
mente o legillll\r sobre a fôrma e processo das 
aposentadorias. 

O Sa. VtLl!.LL.\ 'l.:AVAllES:- Não é muito facil· 
mt~ntt>, é com alguma •lilliculdade. 

O Sn. J oszNo :- Huvenuo estas duvidas de que 
fallei, o goverrro consultou a camara, e pedi o 
quo se fixasse a íntdliRencla do acto <~ ddicional 
n este respeito, paru qull acab>l,;se n confusão dos 
actos dns assembléas provinciae~, e tt!rminasse 
a des(J;dem das diversas opiniões. A commis~iio, 
meditando profundalll.mt& os dous paragraphos 
que citei da acto addiclonal, entendeu qus devia 
apresentar e11te projecto dtl decreto dP.claran•l'l 
que naquelles dou11 par111grapho>j tl&tava con•prll· 
liendldo o direito de legislar sobre aposenta· 
dorills. 

Alguns senhores têrn·SA oppoalo ll<l projecto 
dizeudo quo é inutll, porquant'l não pódH havdr 
duvida sobre o direito d~&s assembléa11 provinciaetl 
a este respeito. E~sea ~onboro~ porém não r~fie· 
ctlriio que os factos existem, testemunhados pelos 
olllclos do gQverno, e pelas delibernções divergentes 
dus oasembléas provineiaea. (Apoiados.) Como 
pois dizer que é inutil a lei f 

Outros senhorea dizem que o projecto é ineom· 
pleto. Parece·me que esta questão é prematura. 
(.!poiados.) Se elle é i"completo, o projecto na 
segunda discussão poderá ser emendado. Todavia 
desde já direi que o projecto não me parece in
completo. Esses senhores que accusiio a aisposição 
declaratiY~ como incompleta Jizem que, viato que a 
com missão de assembléas provinciaes deu a estas 
o direito de legislar sobre aposentadorias, tambem 
o devia dar para legislar sobre pensões, e como 
o não deu, claro fica que o projecto é incompleto. 

Deduzem estes senhores o direito que têm as 
assembléas provinciaea de legislar sobrcl oensões 
do Si 50, art. 10 do acto addicional ; e acere'scentào 
que a cummissão, tendo deduzido d<!sse Si 5• o 
direito das assembléas provinciaes de legislar 
sobre aposentadorias, devia tambem deduzir desse 
mesmo paragrapho o direito de legislar sobre 
pensões, porque tudo erão despezaa pruvinciaes. 
Aecreacen\ão que não ha dilfereoça 8!1tre apoaen· 
tadoriaa e _penaõea, porque é sempre mercê pe· 
cunlula. Entendo que eaaea aenborea ljatio em 
perfeito enllano. A commlullo nunca deduzio dD 
$ 5o do art. 10 o direito q11e üm aa a~aembléas 
provlnclt~ea ele legislar sobre •• apo•entadorlas ; 
pelo contrario, ella diz inteiramente c oppoato 
no preambulo do projecto. 

O Sa. NoNRS M.lCHA.DO :-Dedu:o eu. 
O SR. JuRL'i'O :-Mas o nobre deputado disse 

tambem que a commi<são o deduzio. A commissào 
deduzi o o <iire1to, cvmo disse, dos~~ 'i• e 11 do 
art. 10, não do $ 5• . 

Quanto á confusão que o nobre deputado faz 
d:3 mercês pecun1arias, pensões e aposentado· 
nas, ella é evidente. b[ercê pt~cuniaria é genero 
que comp~ehende a tença_ e a pensão (apoiados) ; 
ba além d!s-;o aposcntsdona~. reformas e jllbilações 
t1 sempre que esta.~ têm assento em lei, não vêm 
á assembléa geral buscar a approvação ; assim 
acontece com a reforma dos militares, com a 
jubilação dos professores, com a aposentadoria 
dos empregados do thesouro e das alhndegas. 

O Sa. Nu~~s MAcw.Do :-Porque a lei já lbes 
deu approva~ào prévia. 

O Sa. JosL"iO :-Entretanto como a assembléa 
geral não fez ainda uma lei geral de apJsentador ias 
para todos os empregados geraes, o que acontecr1 
6 que o gov~rno, por acto especial, aposenta um 
ou outro empregado, e então não tem remedio 
senão vir aqui pedir. approvaçao do seu acto. 

O Sa. NuNIIl5 MAcHA.D<J :-Se houvesse uma lei 
que marcasse o caso das pensões, o que diria o 
nobre deputado ? · 

O Sa. JosiNo :- Ainda outro nobre deputado 
eoten1t~u que a commissão de assernblé11s provln· 
cia~s aflirmára que aposent:ldoria era synonimo 
de demissão, aposentar era synonimo de de· 
mittir, Sinto muito que o nobre deputado as
severasse essa proposição, porque é cousa que 
não se diz, ncrn D<l praambulo do projecto nem 
na disposição · delle . A. com missão entendeu que 
d.1 letra dos ~~ 7o e 11 do art. 10 do acto ad· 
dicional se deduzia o dirt~ito que dá áa assttmbléas 
provinciaes, e então dtlclarvll como comprebensivo 
ut~st~s dous paragraphos esse mesmo direi~o ; 
nunca porém julgo11 synonimoa as palavras
apasdutàr í) uemittir. 

São estas, Sr. prc!lideote, as razões que üvemos 
os membros da commissào de assembléas pro
vinclaes par:l apresentar este projecto. 

o Sr. HobouQ.-•:-Sr. presidente, já houtem 
eu diose <iu.e pela nossa lei fundamental, que 
guarda os prlncipioiJ e~tabelecidos em tod~&a as 
nações civili~adu, só pôde iQterpretu a lei quem 
a póde !azAr. Uma constituição aó a pôde f"zer 
a naçiioi por si ou por meio de ·uma conve~nçào 
ad hoc : uma interpretação da cou<Jtituiçilo só a 
p6J.e fazer a nação, ou uma convenção ad hoc 
c•mvocada por ella seg11ndo a form11la estabelecida 
na constituição que temos. Ora, nós não somos 
nem nação, nem convenção ad hoc; logo, conforme 
a constituição e todos principias consagrados por 
ella, não somos cotnpetenws para fazer uma in
terpretação da constituição. Diz-se mais ; o aeto 
addicional confere este direito ás legislaturas 
ordiuaritis. Digo eu-a convenção ad hoc, for
mulada pela constituição, e que devia ser effectiva 
em suas funeções constiotucionaes, não Coi encar
regada de reformar o artigo constitucional a q11e 
nos referimos. 

Logo, este artigo do acto addicional que, incom
petentemente cc.nfere ás a.asembléas otdinarifiS a 
attribuição de Interpretar artigos eonstilncionaes 
em presença da lei fuudamen~t\1, que nos deve 
merecer muito maior veneração, não deve ter 
esec11çilo. Se destes raciocínios resldt.J precisa· 
mente qae este artigo é antinomico t. constituição, 
nio deve ter execução. 

Nós sabemos que a constituição foi reformada 
mediante o acto addiciona! em tempos exeepcionaes; 
tanto assim que este direito arrogAra a si uma 
ftacçilo da repreaentação nacional. A nação con
sentto legitimando-o ; mas a nação legitimando-o 
por 1eu consentimento, nio podia entender qae 
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este exemplo, filbo das circumstancias, devesse dar 
a~to para se perpetuar a desordem no paíz, porque 
da perpetuidRde da desordem resulttuia a subversão 
do paiz . 

Ora, que a interpretação que se qul!r dar é uma 
uova l·~furn1a Ja constituição, ferindo us prin · 
CÍf•ios, eu o vuu f~tzer vêr quanto fôr compatível 
com a minha capacidade. 

Toda a s.erie dt! argumentos que têm sido pro· 
duzidos pró e contra o projecto, tem tomado por 
base unicamenta o SI 11 do art. 10 do acto adài
cional em relação á dtsposiç;i.) compreheudi.:la nas 
funcções do poder executivo que trata das recom
pensas dos serviçns feitos ao e, ta do por ti tu los 
honoriticos , distincções e pensões pecuniarias. 
Mas me parece que antes de procurar um ar~u
mento até c~rto pontv aliunde deveriamos achai-o 
mais positivamente na combinação dü dito SI 11 
com o 7•. N•• SI 7•, diz o acto addicional que as 

. assembl~as provinciaes podr.ré.õ legislar sobre a 
creação, suppressão e nomeação de empregos 
munic1paes e provinciae~ e estab~l,;ciment••s de seus 
ordenados, até aqui não legit;lO'U extmplificamente; 
legislou-se precisa e positivamente. Depois de 
assim se tratar d>< crea.;ão, suppr&ssão e oumeaçi\o 
o estabelecimento dos ·ordenados dos empregados 
municipaes e provinciaes, tratou-se de outras 
cousas : ao depois se diz que as ><Ssembléas pro
vinciaes tambem pvdião l~;gisla1· sobre o estado 'l 
tórma po{ que poderáõ os presidentes de província 
nomeer, suspeuder e ainda mesmo dewiltir os 
empregados provinciaes, de maneira que em um 
lugar tratou de crear os empr~gos e de estabelecer 
o meio e modo da existencia dos entpre~~:auos em 
relação ao poder executivo provincial , preci
sando-se as attribuições respectivaa,assim deixaudo 
ver bem claro que no direito dtl crear empregos, 
supprimil-os, estabelecer-lhes ordeuad·1S e d~clarar 
os ca~os ew qne os presidentes de província 
poderaõ nomear, suspender e demittir os empre
gados provinciaes e municipaes se não póde de 
alguma maneira considerar comprehendido o 
direito de os aposentar 1 

Um honrado membro disse: -Não carecemos 
de interpretação alguma ; fazendo as leis do 
orçam.,nto, podem as assembléas proviuciaes 
aposentar os respectivos empregados.- Ora, eu 
entendo que o orçamento não importa senão uma 
distribuição das rendas aos differe11tes ramos do 
publico serviço confllrme a> leis prccxiatonttls. 
Lo~~:o, uão havendo lei nem facto que determine e 
reconheça a aposentadoria de empregados muni· 
cipaes e provinciaes, o orçamento não se póde 
oc:cupar dellas, e se se occupar ha de ser ferindo as 
regras, do que ha exemplo; mas nós não uos 
devemos guiar por exemplClS, e muito meno!. por 
aquelles que repuguão a natureza e lim d-ts 
cousas. 

Outro nobre membro, que no :>eu senso argu
mentou optimamente, di~se 'que se as assemblêas 
proviociaes têm direito de crear empregados, 
tambem o têm de estabelecer as condições por que 
devem servir, e nestas condições póde tambem ser 
comprehendida sem repugnancia a aposentadoria. 
Crt!io que bem colligi o que dis>e o honrado 
membro; mas primeirnmente eu nego que na 
creação dos empregados as assembiéas provinciaes 
tenhão direito de estabelecer sem limite as 
condições do exercício; porque, por exemplo, 
uma assembléa provincial, dividindo o territorio, 
póde dar existencia a novos lugar~s. ou mesmo 
supprimir al~uns existantes ; mas não póde de 
maneira nenhuma estllbelecer as condições da 
existeneia, !)Or exemplo, dos vigarios, porque 
ellas estão estabelecidi\S nas leis ecclesiasticas 
geraes e civis : póde tambem crear tabelliies; 
mas não pôde est~beleeer o modo e tempo por que 
hão de servir, nem o modo por que hão de ser 
providos, etc. Ora, sendo assim, é de toda a 
evidencia que, dividindo as parochias, póde crear 

vigarios e juizes de paz, div!dlodo o8 termos, póde 
crear os empr.:gados correspond~ntes, sem todavia 
formular-lh~s as attnbuições ou 08 regimentos, 
nem P.stabelecer as condições de exiPtencia pre
scl'iptas em leis geraes : é claro que a prillllissa do 
racit.cinio falhou, e não lhe póde valer a conclusão. 
N.;u, mesmo da g.mersli.Jade se deve argumentar 
para a e"pecialidade conforme as regras da her
menentic:.. Não é m•esmo essencial que uma lei 
que crêa emprrgados e estabelece ordenados trate 
immediatam~nte do futuro dos respectivos em· 
pregados : antes, ao contrario, as leill que tratão 
da creação de empregados e da organisação de 
corpos não são aquellas que tratão da reforma. 
Por exemplo, aquelles que tinhão reforma debllixo 
do nome de jubilação, que erão os professores, 
não tiv~rão lei» que lhes désl!e existencia; a 
jubilação existia nos C•>stumes, e hoje é que estão 
coovertidlls em leis por alguma~ as:~embléas pro
vinciaP.s. Quanto mais que até que tenhamos 
uma lei ger••l que trate das aposentadorias de 
todos os empregados na maior amplitu•le possível, 
cutnpre-nos guardar uma lei que aetualmente 
reconhece es~e direito no pod~r executivo geral, 
qual é a ordenação do liv. 2o no tit. 51, d~ Cllmo 
a el ·rei sómente pertence aposentar a alguem 
por ter idade, etc. 

Persuado -ma ter falia do conforme ao . direito 
publico e po~itivo vigente ; ag"ra fallarei eoa 
consideração ás convenieocias. · 

Os que desejão qua na constituiçã" seja addicio
nada mais esta attribuição ás assembléas provin
.::iatls, a titulo> de interpretação dos paragraphos 
do artigo de que se trata, têm em vista servir o 
m•~lhor possível á~ províncias do imperio, com· 
pl~tando o que lhes parece falSar; mas eu entendo 
que tudo quanttJ fór dar força ás agsembléas 
provinciues para melhorarem o moral e material 
do paiz está Vt!rdadoirameute na sua iudole, ao 
contrario do que tem por fim conferir-lhes at· 
tribuições que a< poubão em contacto com os 
interesges iudividuaes, porque essas não vêm 
praticamente senão em desserviço das províncias, 
e muitas vezes em detrimento do,; proprios em
pregados provinciaes. 

Se, conferindo o aeto addíeional o direito ás 
assemuléas provinciaes de le11islar sobre aposen
tadorias, e\las o pudessem fazer uma vez sómente, 
e jamais nunca, então essa lei. olhando para o 
interesse publico, aecommodar-s6·bia, e01 suas 
disposições , com os interesses individuaes o 
gerat!s: mas se ficarem com este direito, eomo 
uão estão limitados a legislttr uma só vez, muitas 
vezes, a seu pezar, ·approvaráõ · uma resolução 
autorisando a aposentadoria de um ou outro 
emprt:gado. O apusentado é de ordinario um 
homem ~ratico dos ner:ocios, e o mais habili~ado 
no exerc1cio delles; e o que tem de succedêl·o 
é muitas v-ezes novo, outras vezes um potentado, 
qner.erã a aposentadoria de fulano para que mude 
de lug.tr; e quem não se conformar a isto passará 
por homem excentrico, singular, não deste tempo, 
e outras cousas semelhantes. Ora, uma attribuiçiio 
que a experiencia tem mostrado que é damnosa, 
e até consideravelmente nociva á li~erdade dos 
deputados, ao bem publico, ao seu serviço em 
geral, á manutenção individual dos empregados, 
a todna 011 meio~ de ordem publica, será uma 
diaposic;ii.o destas, que cada vez se tornaria mais 
perigo:~a, que nós, saltando por todos os prin· 
cipios políticos, devemos conceder, a titulo de 
interpretação dt> § U do art. 10 do acto addi· 
cional 1 

Conciliemo-nos. senhores; nllo votemos por este 
projecto ; lnicie-ee immediatamente uma lel geral 
de aposeotadorilll, para que a justiça aeja ~eral 
e distriblltiva em toda a extençio posslval, e 
não para. que se continue a dar nu provh;ciaa 
uma mator vantagem na parte amrmatlva doe 
empregad<Js provinciaea do que aos geraea ; que 
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os empregados ·provinciaes possão em determinado 
tempa ser aposentados, continuando no goso de 
seus ordenados, e até pas:~and·3 a servir outros 
empregos, emquanto os emprega<ios geraes se 
não podem aposentar senão ad instar da lei que 
citd. 

N:lo deve admirar que queiramos prevenir 
abusos, qu11ndo o abu~o é tio geral. Se lançarmos 
mão da collecção das leis provinciaes, acharemos 
aposentadorias concedid:ls por leis de orça
mento. 

Depois dfl mais outras reflexões a respeito da 
discordia a que dão lugar semelhantes leis pes· 
soae>~, provocando animosidade de alguns mem
bros das assembléas provineiaes para com os 
presidentes das proviucias , concluía votando 
para que não pas!la!se o projecto sujeito á 2• 
discussão. 

O Sr. VU.e1.111. Ta: .... are•:- Sr. presidente, 
o talento e habilidade do nobre orad<>r que me 
precedeu, me faz entrar com bastant~ receh• nesta 
discussão, porq11e am verdade ijU niio me acho 
babilitado para combater as idéas e pensamentos 
do meu nobre amip:t.>; entretanto como me · julgo 
na rigorosa obrigação de expór á casa as minhas 
opiniõ~s. mõrrnenta a re;;peito de um ponto q11Q 
se tem acreditado ser de tanta import!lncia, eu 
c.eço licença a V. Ex. para fazêl·o. 

Sr. presiJante, au creio q11e o nobre deput>tdO 
que me preced~u na palavra estabeleceu dua~ 
qu<lstões: 1•, se a esta camara compete ou não 
o direito de interpretar o acto addiciiJual; 2•, 
se, ·.lado este direito, se deve interpretar o acto 
addicional na especie vertente pela man6ira por 
que se acha consignado no projecto em dls· 
cussão. 

O nobre deputado negR que compita a esta 
camara o .iire1to de intarpretar o acto addicional. 
porque diz elle que, sen,to o acto addicional obra 
l'e uma asaembléa convocada acl hoc, aó outra 
assP.mbléa convocadaaà hoc é que pôde interpret.lr 
o mesmo acto nddicional. .M:as eu creio que o meu 
nobre aroigo deu !Jouca attenção á constituição do 
imperio, e ao mesmo acto a<idicional, para >~Ulltentar 
U!Da tal proposição. Em minha opinisio DÓi somos 
eompetentes para interpretar o acto addiciomal, 
em al~um de seus artigos, porque o § 8• do 
art. lo de~ constituiçao diz qu" compete ao poder 
legislativo í=er leis, inte~·pretal·al, suspendtl-as 
e revogal-a1 ; e quando o nobr•1 deputado me 
posaa op!JÓI' a isto que t!ltll <iiaposlçi\o da eon~ti
tuição é só applicavel á~ leia regullunentares e 
não ás orgatnco.s do paiz, cumo a~ pôde considert~r 
o acto aadicional, eu tenho para retort.~uir-lhe a 
dieposi~ào d<l art. 25 do mesmo acto adJicioual, 
que da maneira a mais r.lara e positiva diz:- no 
caso de duvida sobre a intelltgencia de algum 
artigo desta · reforma , ao poder legislativo geral 
compete iuterpretal -a.-E pergunto ao nobre depu
tado : não somos nós poder legisl.>tivo geral ? 
Sómente se póde entender poder legislativo geral 
uma assembléa convocada aà hoc como quer o 
nobre deputado 'l Creio que não. Portanto a 
primeira questão está resolvida, isto é, compe
te-nos ínterpretu o acto addicional, resolven ·lo 
sobre duvidas quo possão apparecer na intelli
gencia de alg11m de seus artigo>!. 

Segunda ques\ào. Competindo-nos interpretar o 
acto addicional, devemos intarpretal-o no caso 
vertente da mllneira em que ~e acha es\abelecida 
no projecto em discussão Y 
· Senhores, eu não posso deixar de ser amigo das 
franquezas provinciaes, tanto quanto é possivel 
na orbita dn constituição e das leis g<Jraee (apoi4-
clol}, porque eu entendo que u usembléd pro
Tincíaea, eatando maia em contacto com oa inte· 
reaa&a du provtneiu , éom au•• necessidades 
Tikea, eatlo tambem n11 caso de promover melhor 
t1WI I.D .. reaea, e de a\iafuer ele uma maneral 

mais eonvttniente a essas mesmas necessidades. 
Mas, nem porque eu tenha esta opinião posso ser 
arrasLrado a crer que no acto addieional se acha 
consi~naao de um11 maneira muito clarll e positiva 
Que ás assembléas provineiaes compete o direito 
d<l legislar sobrA as apos<Jntadorias dos ~mpregados 
provinciaes. En encontro uo acto addiciona.\ muito 
boas razões para justificar o parecer da nobre 
commissãQ, mas não as encontro para concluir, 
~omo um nobre dep11t:~do fez hontem, que o pro
Jttcto é absolutamente inutil. porque este direito 
não póde ser contestado ás a!lsembléas proviuciaes. 
Tanto elle põde ser contestado, que já o tem sido: 
diversas assembléas proviociaes t4m entendido 
que lhes · compete o direito de legislar sobre 
aposentadorias de empregados provinciaes , e 
outras têm opinado de um modo diverso, o dia
metralmente opposto: divergencias muito notaveis 
têm apparecido não só das assembléas provinciaes, 
como mesmo dos presidentes de província·, o 
nobre orudor que me precedeu , elle mesmo as 
notou, particulariS•tu·as. 

Ora. á vist:t desta dívergencia, pa.rece que a 
conclusão do meu nobre am1go devia ser a favor 
da interpretação. Senhores, eu reconheço o mal, 
o perigo de estarmos sempre a interpretar as leis 
constitueionaes, mas conheço tambem que da não 
in~erpretaçiio podam resultar males muito mais 
graves, e mais difficeis ao dtpois de remediar-se. 
(Apoiaàos.) 

A apo~entadoria, meus senhores, tem sido con
siderada debaixo de alguns pontos de vista que eu 
não posso c,•r.siderar, port.~ue . , quanto a mim, 
entendo q11e ella RÕ d~ve ser considerada d~baixo 
desta relação como uma satisfação, como um com
plettl6nto elo C•lnfracto que o empregado tem feito 
eom o paiz para servir este ou aq11elle lugar, e 
não como alguns qnP.rem, como premio ou castigo, 
e 1\ proposito trarei um facto muito notavel. cr~io 
ljU8 pela administração de 20 de Janeiro foi apo
sentado o contador dà thesouraria geral da minha 
provineia, em consequencia dos bons t~crviços que 
pre~to>u ao pau:, e n .. sta mesUI'l época fortlo apo· 
st>ntado11 trtls det~embl\r~adotes, porque. & &dmi· 
nistraçlio ~mtendeu q11e eUea Re tlnháo detviado 
das rt~gras pt·~scriptas pela c:ons\ltuicllo e as leis. 
Eis por consequeucia a aposentadoria considerada 
como prenuo para aquo>llt~, e caalii(O para e~tes I 
E11 não qu••ro qua a~ja considerado a~sim : seme
llla<~l.ll doutrina po•luz anamalia" e abaurdull q11e 
não podem escapar á mai~< medíocre capae•olade. 

Mas téon.!o cousUeraJo a 11 ue11tt\o desta maneira, 
nãu po~so diz ~ r q11e t~ndo aa at<Bembléae provin· 
eia'ls o dirCJiL•J de lt•gi~lar sobre o modo por q11e 
devem ser nomeados, Bllspeusos e demitt1dus os 
tlmpreg•dos pro\·inciaM , ne,.te direito e~tá incluido 
o tJe legisbu sobre aposentadorias 1 A assembléa 
provincial crea os empregos, ez~tabeleee o mo~o 
por que devem ser e:t<Jrcido~ , e neste modo nao 
põdo 6lla estabelecer como condição a >~pnsenta· 
doria' J!!u creio qu'l esta doutr•na é constitucional, 
é verdadeira, mas como tem sido posta em duvida, 
como ella é deduzida, e não clara, e expressa, e 
podem apparecer diversas intelligencias, por isso 
voto pelo projectu, deixando de responder a alguns 
argumentos mais que se têm aprasP.ntado na casa, 
porque em verd~de eiiP.s são f11teis, e isso acarre
taria a repetiçiio de idéas e principias já. aqui 
desenvc>lvidos. 

Não havendo mais quem peça. a. -pt.l.•vra, o Sr. 
presiddnte declara que está encerrada a discussão 
por não haver casa para se votar. 

Levanta-se a sest~ãv ás 2 e meia horas da tarde. 
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'40 SESSÃO EM 9 DE MAIO DE 184.6 
lhaaào em 8 4e Balo 

PRESIDENClA DO sa. KUNIZ 'tAVA.RES 

SUMW.RIO.- Expediente.- Ordem do dia.-Adia
mento do prOjt!cto sob1·e os corpos policiaes do 
Pará.- Appro~;açllo em primei1•a discusslio do 
-projecto sobr-e o gua1·da nacional .- Pa-receres 
de commissões.- Appro~;açllo da resoluçdo que 
manda ~igorar por mais seis me.zes a lei do 
orcamento. 

A's 11 horas da manhã abre-se a sessão, lê ·ae e 
approva-se a acta da antecedenfe. 

EXPEDIENrE 

Um oflicio do Sr. ministro da fazenda, remet
tendo o decreto e mai~ papeis relativos 1). aposen
tadoria concedida em 24 de Janeiro ultimo a 
Joaquim Manoel de Azovedo no lugar de contador 
da tbesouraria da província do Rio Grande do 
Sul com o ordenado por inteiro, em attenção 
aos bons serviços q11e prestou por espaço de 
86 annos. - A' commissão de pensões e orde-
nados. · 

Outro do secretario uo senado, participando que 
por officios do Sr. ~inistro e secretario de estado 
dos ner:ocios do imperio de 15 e 18 üe Setembro 
do anno passado, constou ao senado que S. M. 
o Imperador houve por bem sanccionu varias 
resoluções ; e que igualmente lhe constou a 
sancçào de outros, por offici<>s dos Srs. ministros 
dos negocios da guerra e da fazenda.- Fica a 
camara inteirada. 

Outro do mesmo secretario, reéuviando a propo
sição da camara dos Srs. deputado" que aporova 
o decreto de 18 de Janeiro de 18-U que elevou 
a 246S o vencimento de 150S com quo foi apo
sentado o padre Manoel Xavier de Castilho no 
lugar de proft~ssor d•: primeiras letras da freguezia 
da Sé da cidade do Rio de Janeiro, á qual o 
senado não tem podido dar o seu cousentimento.-
Fica a camara inteirad~.. -

Vai á C'>mmissão de pensões e ordenados o 
requerimento de José Antonio Fernandes, e á 
eo:nmissào de marin!la a representação de varios 
gutudas nacionaes. 

Não ha m:1is ex.pedientA. 
O Sr. Po1xu1:o de Alo:nc~Sr : - Padi a 

palavra para rogar á illustre cnmmissão de pt>n
sões e ordenados, a quem ~uppunbo foi o~ubmottida 
a apolltmt-ldoria de urn empr••ll;lldu da tht~,;ouuria 
geral do Ceará o Sr. Luiz Vit'!ira da Co~ta 
Delgado Perdigão. qutt haja de examinar os papti~ 
relativos " e11ta aposent.IAd,•ria, e dar com brcvi· 
dade o ,;eu parecer sobre elles. Crdo qutl ha 
dOU!i a11nos que esta empr!lgado foi >~posentado 
pelo governo . e 11ão consta que tenha sido a sua 
aposentadoria Sllbmettida á discussão da camara · 
rogo pois á il~u.s~re · commissão haja de apre: 
sentar a sua opm1ao sobre e~ta aposentadoria que 
julgo de toda a justiça e razão. 

O Sa. PaKSIDENTE :-Os Srs. deputados mem
bros da commissão ouvirão o que acaba de dizer 
o Sr. deputado, e tomaráõ ua d~vida consideração 
o que lembra. 

P~ocede-se á votação do projecto (cuja discussão 
h~v1a ficado_ encerrada na sessão anterior) sobre 
a lntelltgencta do art. 10, ~ 11 do neto addicional. 
Passa para a segunda disc11ssão. 
Lé·s~, e é remettida á mesa a indicação do 

Sr. D1as de Carvalho para que nas proximas 
futuras seasões se supprimão as commissões 
permanente• primeira , se~tunda e \erceira do 
orçamento, pa.asaodo as suas funcções pau a de 
tazenda : assim como para que se sc.pprima a 
çomaúasão de minas e bosques, encarregando-se 

dos trabalhos desta commissão á commissão de 
estatística. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Entra P.m discussão a resolução n. HO que 
converte em corpos da guarda nacional os >~ctuaes 
corpos p11liciaes da província do Pará. 

o Sr. Nunes Machado : - Eu proponho 
o adiamento d~ste projecto até qu~> V. Ex. dê 
para a ordem do dia um outro projecto que trata. 
da reforma em geral da guarda nacional. Não 
posso comprehender que no Brazil haja. para a 
g11arda nacional, legislação diversa conf<>rme as 
províncias; que haJa uma organisacão para a 
guarda nacional do Pará, e outra pa_ra as outras 
províncias, acho isto fóra de razão; e por isso se 
-v. Ex. me permitte, vou mandar á m~sa um re
querimento de adiamento . 

O Sa. CARVALHO E SILVA : - Eu creio q11e, á 
vista de algumas re1lexões que passo a fazer, 
o meu nobre amigo talvez retire o seu adia
mento .••. 

U11t Sa. DEPUTADo:- Não está na ordem. 
O Sa. PRESIDENTE :- Depoi~ que o adiamento 

fõr apoiado o Sr. deputado fallará. 
E' lido e apoiado o requerimento proposto p~>lo 

Sr. Nunes Macb>ldO para que tique este projecto 
adiado para depois da discussão do projecto o. 
147 do anno passado. 

O Sr. Pet.xoto de Alencar:- Opponho
me ao adiamento porqu<l quero que se discuta o 
projecto, afim dP. que seja rejeitado. Eu considero 
este projecto iocoustitucional ; elle niio p6de ter 
cousa alguma. aprovei\avel de modo que nos 
sirva na discussão do projecto que tem de re
formar a lei <!R guarda nacional. Por isso, seodo 
o proje:to por sua natureza contra o acto addi
ciooal, porque os corpos policiae11 das província& 
s:io cr•;ados em virtude do acto a .tdicional, e o 
projecto quer abolir estes corpos e convertêl-os 
em g•1arda naciunal . 

U11t Sa. D&PUTA.oo:-Não é assim. 
O 8a. P&xxoTo DE AL&.~CAB : - Ssgundo pude 

pP.rccbe.r da leitura do projecto, assim me pareceu. 
Mas ninda quando não sejli assim, p:oõ:!'!!:-me 
qutl o adiamenLo não devt~ ter lu~rar, para que 
as mlltE'rias nil.•l se accumulem. P11rece-me que 
ha 11•1ui um systP.ma de Re eternizarem 11S quest.ões 
com adiameutos ~<obre adiamentos; pAra que 
tantos adiameutos ' Se ns idéas sii.o proveitosas, 
se a ll!i póde faz.,r a felicidade do paiz, 'I'"Ot.e-se 
por ella; ~e pelo contrario, reprove-se ; mas 
adt14r-se a qu~s\ão, deixar-se de uma sessão para 
a outra, não acho vnntagtltn nenhuma nisto. 
Voto contra o adiamento. · 

o Sr. Forra.;r.:-Ea acho que se deve dis
cutir a mataria d•J proje~to, para depois de bem 
c•Jnsiderada votarmos pró 011 contra. O projecto 
ni estabelecer como existindo regularmente uma 
cousa que não existe senão por um abuso. Estes 
corpos de guardas policiaes não são aquelles 
que o nobre deputado pelo Ceará considera como 
feitos em consequencia do acto addicional : elles 
[orão organisados no tempo tempestaoso da re
bellião do Pará pelo presidente o Sr. Soares de 
Andréa : todos os cidadãos activos, todos aquelles 
que têm as qualidades para servir ntt guarda 
nacional f'>rão chamados para compór os corpos 
de guarda:-: policiaes no respectivo município. 
Ora, este estado de cousas devia cessar imzne· 
di~~otamente que ces'Sou a necet~i!idade que fez 
organisar esse corpo [apoiados) ; a.asim pois, nio 
se pôde reconhecer a . ex.iHtenciw. de aemelh1ntea 
corpos de guardas policiaea aem ao meamo Lempo 
reconhecer o desprezo o mata positivo du leia 
geraes. o não cumprimento daa metmll loll. 
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O Sa. N. M.&.CJU.DO : - Eis-aqui estA. porque 

peço o adiami':Dt<l. 
O SR. FEHBAZ:- Era uma medida que estava 

ao alcance do governo; tendo eessado o estado 
exe .. pcional do Pilrá , devia desappareeer esta 
creaçào f'xtemporanea e mesmo illegal; devia o 
governo immediatamente dissolver estes corpos, 
e mandar proceder á qualificação dos guardas 
nacionaes na forma da lei geral. 

Ora, o que vamos fazer com . este projeeto' 
Vamos legalisar aquillo que é illegal, o que de 
maneira alguma convém que a camara faça. 
Em minha opiuiào, não deve continuar a exits· 
tencin destes corpos como estão; . creio que o 
governo tem rigorosa obri~ação de tlissolvêl-os, 
e não devemos 1r regularisar aquillo que é de 
sua natureza irregular. P oderemos dar um b1ll 
de indemnidade a um acto de.-tes, poderemos 
pela necessidade dizer que o governo obrou bem 
até certo pouto; mas d'ora em diante, por uma 
lei reg11lari~ar aquillo que é irregular, fazer uma 
excepção de uma lei geral para apoiar um acto 
intetramente illej!al, de certo que não; assim o 
p_roi.ecto neste sentido deve ser desprezado in 
lim~ne. 

Mas elle tem uma parte que talvez seja pro
veitosa : é aquella gue mand11 que a guarda 
nacional do Pará seja orgaDJsada debaixo de 
outro pé que não aquelle que estabelece a lei 
de 18 de Ag .. sto de 1831 ; como porém ha um 
projecto 11presentado por uma conJmbsiio da 
casa, que dá nova orgauisação aos corpos da 
~uarda nacional em todo o imperlo, n6s devemos 
tratar antes deste proj11cto do que de um que é 
e11pecial para a provlncill do Pará. Neste caso 
pois, quando queiramos adiar o proj~cto, seja 
neste st~ntido, isto é, que a sua discussão seJa 
attendida ao mesmo tempo que se didcutir a lei 
primordial. Se o nobre deputado quizel· tazer 
esta modillcação no seu adiamento, votarei por 
elle. 

o l!lr. Nune• Machad.o:- Sr. prealdente, 
eu ontendo que um deput.:do obra .. mpre bem 
quando, vendo na ordem do dia um projeeto 
que niLo póde approvado, propõe o seu adiamento, 
ãflm de qu11 com a discussllo deite projeeto ni\o 
141 con11uma tempo _precloeo, q11e póde eer em· 
pregado na dilcu11lo de outru materlu. Eie 
uma dae ruõe1 por que propuz o adiamento. 
·Eu vi que eete projecto n;lo pOdia ser approvado; 
nio podia aer appro<rado por todas aa rasõea 
que acaba de expender o nobre deputado pela 
Bahia ~ e por laeo julguei Cllnvenlen&e que, em 
Tez da eamara oocupar·ae com a aua dlacuaaio, 
o puze~le de parte. 

A segunda razlo__.POr que propus o adiamento, 
era porque, teodo v. EJ:. dado aa mesmo tempo 
para ordem do dia um prujecto que ref"rma a 
lei da guarda aaeional em todo o imperio, en· 
teodla que tud(Y quaato se pudeese legislar par
cialmente para a prcvincia. do Pari\ \inba de ficar 
comprehendido neeae projecto de lei geral ; por 
conseqaencia era ocioso discutirmos um projecto 
aobre a reforma da guarda nacional, especialmente 
para o Parl, uma vez que tínhamos de discutir 
e fazer uma lel geral da guarda nacional par" 

· ~o o imperio. Eis-aqui aa razões que tive para 
pro(\Or o adiatnento. 

Di-ae por diecutido o adiamento ; I! appro
vado. 

Entra em primeira discusaio e pasaa sem debate 
para a aegunda o projecto o. 147, reorganiaaodo a 
guarda nac:lonal do imperio. 

O Sa. PUSIDa!C'l'• declara que, como nlo esü 
preaeat.e o Sr. miolatro da faze o da ·para assistir 
a diiCuaalo da re10lu~o dada para a ordem 
do dia de hoje, puu-M a diiCutir pareceres 
a4ladoe. 

,..._ o p&NOir ela commiaalo de juatiça ci'ril ... 

sobre a resolução n. 155 de 1841, pela qual se 
autorisa ao governo para pagar a Migu11l Tavares 
a irnportancia da sentença qu~ este obteve contra 
a fazen.la publica . A. commissão é de parecer que 
a r tlfdrJda. resolução seja di$Cutida para merecer 
a approvação da camara. 

O Sa. 1• SEca&TA.RIO obser-.a que este parecer 
deve ser tomado em consid~ração quando o Sr. 
preside<Jte der para a ordem do d1a o projecto 
a que o mesmo parecer se refere, porquanto, 
approvado o parecer, não se segue que esteja 
approvada a resolução ; e como em casos ldenticoa 
se tem seguido esta pr11xe, .requer ~ue fique o 
parecer Si>bre a mesa par~ ser attend1do quando 
se discutir a resolução. 

Consultada a camar~, vota nest~ sentido. 
E' lido e R.pprovado o parecer da commissão 

de eommercio, agricultura, industria e artes, in
deferindo a pretenção de varios senhores de 
engenho de P.ernambuco que pedem que os escravos 
do sexo masculino de menor idade de 1' annos 
sejão incluldos n•• privilegio dos senhores de 
engenho, não sendo 1111jeitos a execuções por 
dividas. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Entra em discussão o SP.gainte: 
11 A assembléa geral legislativa resolve: 
u Art. l.o A lei de 18 de Setembro de 1845, 

o. 369, continuará em vigor durante seis mezea, 
emquanto nlio fOr p~omulp;aua. a lei <to orçamento 
que deve reger 110 exerc1eio de 1846 a 18~7. con
sider,.ndo -se,. como parte daquella as deapezas 
decrettvias por leis anteriores ou posteriores. 

c Art. 2.• Fioão revogadas as disposições em 
contrario. 

"Paço da camara, 7 de :Maio de1846.-J • .tnt6o. 
-.tmorol. 11 

O Sa. Puamii:NTI: [deplrir !l.f lmga pau.ra):
Nio havendo quem peç~& a palavra, vou pOr a 
'VOt<JII, •• , 

o •~~"· Ooeu:ao Da•~o•:-Eu nilo 181 o que 
ae dlecu&e, a bulha da rua é tanta, que nilo ae 
ouv11. Submette·ao a•n lu?goclo i diacus1ilo, e a 
camara nllo ou v~ : por lsau e11 rogo a V. Ex. ou 
i commlulo de po\lola que tome uma medida 
qualquer para remuver eate lnconvenleote, ou 
entllo que V. :&:1. n~o aubmetta. nada â 1'0tação 
sem que primeiramente cbame a attençilo da 
ea•"· 

U11 Sa. DCPU'l'A.DO 1 -Dnemo• principiar por 
caaa; a bulha vem daqui. 

Nlo havendo qutm peça a palavra, dl\-so:. por 
dlacutida a re1olaçio e é approvada. 
E~taodo esgotada a ordem do dia, o Sr. presi· 

dente convida oa Srs. deplltadoa a ae oceuparem 
de trabalhos de commiasões, e suspende a senão 
meia hora depois do meto dia. 

A!e dnaa bons o Sr. presidente dl a ordem do 
dla e levanta a sessão. 

Aeta •• t I • ., l!ale 

PaatDENCU. DO sa. :IIDJflZ. ~.l.V&&E& 

A'a onze horas procede·•• i ehamada, e verifi· 
ca-se terem faltad<l com parUcipaçill oa Sra. 
Carvalho de Mendonça, Bamiro, Coelho da Canba, 
e Alves Machado; e sem ella os Sra. S ,uza 
Franco, Parauhoa, Bricio, Moura Magalhães, 
Santo& e Almeida. Souza Martins, P1nto de 
Mendonça, A.lenear, Pamplooa, Vieira Rudrigu~a, 
Bezerra, Souza Bruil, Alb11querqae Marauh.ao, 
Aea~1 Fraoçs Lelta, Uehôa, Alfonso Fllff8Jra, 
Rego 111.onteiro, A.. 1. llleUo, Lopee .N.UO, Pei· 

' 
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xoto de Brito, Ta'Vares Bastt'ls. Lnpe!! Gama, 
SI\ Bíttancourt, Bnros Pimeatel, Amancio, E. 
França, Gonçalves Martins, Cc,uto, Junqueira, 
Wanderl~y, :5onLo, Pa(•ca, Moojardim, Souza _e 
Olív.;>ira, P.tnlíno, Campos Mello, Sou;ao;a Que1· 
roz, Storkler, T•lbías, llarrão, J. F. Coelho, 
Limpo, Costa Pint.o, F. Penna, Meireltes, Ma_: 
rinho, Jvrge da S1lva e AlvA.renga. 

E Am consequencia, não bavenJo numero suf· 
Rei ente para ha..-er casa, o Sr. presidente d"· 
ctura que não ha ~essão. 

Sess:\o em f 2 de lllalo 

PRESIDE."iCIA DO SR. HU~IZ TAV.lRES 

smotARio.- Expediente .- Red<1.cc<to do projecto 
que manda vigorar por mais seis mezes o 
orçamento actual. Discus•lio.-Indica~·O.o ào 
Sr. ;.'o{arinho .<obre o coufli.:to entre o senado 
e a camara. - Or~em do dia. -Aposentado
ria d.e empregados. provinr.iaes. J)iscut'.<O.ç dos 
Srs •• 'ofendes da Ounha e Oarvalho e ~ilva.
Orçamento do imperio : questO.o de ot·dem ; 
rejeiçO.o do adiamento .-.Discurso e interpel
laç7Jes do Sr. Ferra::. 

A's 10 horas e 40 minutos da manhã abre-se 
a sessão, lê-se e approva-se a acta da ante
cedente, bem como a do dia em .que não houve 
ses~ão. 

EXPEDlENTE 

Um officio do Sr. ministro da f.1zenda, re
mettendo os papeis . constanLes de uma resol11ção, 
para que, A vista do seu conteúd•J, seja revo
gado o art. 10 da lei provinci-tl de S. Paulo 
n. 14 dq 26 de ·Março de 1835, em virtude do 
qual se exigem nas barreiraa da mesma provin· 
cia direito>< de portagem de objectos de pro
priedade nncional que ·por ellas transitão. -A' 
commi~são de assembléas provinciaes. 

Outro do mesmo mini~tro, participando que a 
commissão creada pela ordem de ~6 de Agosto 
de 1815, p"ra r .. rnecer os esclarecimentos exi
gidos por esta camara em lü do dito mez sobre 
1mportuções e reexport11çõe~ Je geueros e nave
goçào, tanto costeira c .. mo de longo curso, acaba 
de concluir o mappR ~eral dao~ mereadurias 
estrnngeiraR import11da~ e deRpachad~&a uaR al· 
fandegas do imperio no anuo ll11anceiro de 181'2 
- 4:~ ; e transmitte P'•rtanto 110 exe•u!Jiares du 
refcriJo mappa para serem distribuiJos pelo>~ 
membros da cumara, e asMgura igualmente que 
virá transmittindo os mais trabalhos da r .,ferida 
eommissiio â medida que os fór couclciudo.
A quem fez a requisição, e distrabuem-se os 
exemplares. 

Do secretario do senado, devolvendo a p\·o
posição da camara dos Srs. deputados que :\llg· 
menta o numero de deputados n~s p~ovincias do 
Maranhão, Pará, -Rio Grande"do Sul, Ri o Grande 
do Noru, Espirito-Santo, ;)anta Catbarina a 
Matto-Groaso, • qual o senado não tem · podido 
dar o seu consentimento.-Fica a carnara intei· 
rada. 

Remette-se ás commíssões de fazenda e justiça 
eival o requerimento de Ivo Jvsé da Cunha, e 
outros herdeiros de Caetano José da Cunha. 

A' commissão de p~nsões e ordenados o reque
rimento de D. Carolina de Campos S1lva. 

Faz-se menção de um. ofticin do Dr. Bento 
Maue, remett·mdo 100 exemplares de folhiubas 
homa~op<~tbieas para serem di,.tribuidas pelos 
Sra. deputados, e rogando aos mesmos senhores se 
dignem" preltar .wda a sua attenção A hommopathia 

: que .t&Dto'" beJ1e.lici91 tem feito a humanidade.-A' 

t'Ommissão de saude publica, e distribuem-se os 
exemplares. 

Não h·t mais expediente. 
o Sr. Ferraz:-Pedi a palavra sómente para 

faz,lr uma reflexão. 
Diz . ..a. l'edacção:- fica rido em vigor todas as 

despezas decr..,tada~ por leis anteriores e posteriores 
á meRma lei do vrçamento que se proroga.-Ora, 
a respeito das despezas creadas por lei~ posteriores, 
nenhuma duvida ha; mas as creadas por leis 
anteriores ou devem estar incluídas na lei do 
orçamento, cujo tempo se prorogs, e então é des
necessaria esta declaração, ou <lnLào esta redac.,:ão 
tem em vista pôr em vig•lr todus as despezas decre
tada<! por leis anteriores, que, ou não furão contem· 
piadas ou f •rào supprimidas pela referida lei d() 
orçamtlnto. A st~gunJa hyp:>these <liio é admissivel: 
ereto qu~ este nã<> foi o pe tlSamonto da ~amara ; 
nã•' pót.le sP.r da mente da camara contin11arem 
d~>Sp•!Zas decrett\da!l por lei~ anteriores á lei do 
or~am~nto, e que f<Jrão Sllpprimidas pela mesma 
lei . N>i<> sei se m P. fiz entender : as leis do 
orçamentu não ~iiü maio< que a recapitulação de 
t <Jd •IS as despezas ant..,rioros decretadas, excepto 
da-~uellas que p~la mesm•\ l~i sóio.l supprimidas. 
Ora, ,;e é ass1m, se esta lei do orçamenLo de 
18!5 a 1816 vai ser prorogada por mais seis 
mezes, p11ra que declarar: - ficiio em vigor todas 
as despezas d,;cretadas põr leis anteriores á 
mesma lei?- Salvo se se quer põr em vigor as 
deS!JeZas decretadas por leis anteriores á lei do 
orçamento, mas em contravenção ás dbposições 
d<l meRm•• lei do> orçamento que as supprimio. 
Et1 creio que isto fui um lap!\o de penna, creio 
q11e a nobre com missão o que queria em declarar 
q•1•> as desptlzas sobre oue ver~ava a lei do orça· 
mento, e que tinbiio sido votadas em leis ante
riore .•, deviào vagorar, mas nunca teve em 
VISta que de:~pezas Sllpprimidas coutinuassem em 
vi~or. 

.Faço estas r eflexões. porque desejo que actos 
desta natureza s:iião desta cada de modo que oo 
.senado não soffrã,l a menor duvida. 

o Sr. An'táo :-A commissão aoresentou este 
project•J tirando-o de lt>i it.lenL•ca q'ue foi votada 
pelo c•>rpo legislativo o anno pass:1do : entflndeu 
que, servind<l·Se das me><mas expréssões, nenhuma 
d ifliculJade podP.ria aprP.sentar·se . na discussão. 
Entret-lnto " nobre deputado julga que, conside· 
rRndo · tl<! como parti! desta llll todas aquellas 
disp,>siçõe:~ que crelio d<Jspezas que pot· acas() 
nil•> eslejã() consignadas na le1 actual .to orçamento, 
b>OVia nisto contras .. n8o, havia mesmo perigo de 
não ser adoptaJa a lei com aquella fa~i!idade 
que desejamos. Eu creio qua o nobre deputado 
labora em equivoco ; as leis do orçamento, em 
regra geral, nã•• são a!l qoe creião as despezas. 
avaliào as d<Jspezas q11e por outra~ leis ~'>e crebão. 
Tem acontecidv que em leis de " orçamento não 
estejão con~ignada~~ despezas aliás creadas por 
lei, e é para ev1tar caso semelhante que a com· 
u.isslio apresentou esta clausula. Mas se 2caso."" 
não existe lei alguma anterior que tenha crtlado 
dellpf!Z>< que dei:s:asse de ser incl11ida na sctual 
lei do orçamento, a. dispo'sição em nada pôde 
prejuJiear, P•>rque ell>t se relere á lei que exista 
ou que esteja em vigor. 

Mas disse o nobre deputado que talvez com 
esta disposição se queira executar toda a legi>~laçiio 
que crea despEza, e que jà tenha s1d.o revogada. 
Como considera o nobre deputado que isto possa 
ser? Uma dlSIJ :Jsição identica existia na lei pro
visaria do anoo p:1ssado ; e ::onetou ao nobre 
deputado que alguma C•> usa de ,;emelhante natureza 
tivesse lugar 'f Porque po>is o ~eo receio 1 Acho 
que é · questão puramente de paluras ; ma• se se 
póde dar o perigo que o nobre depllt.ado.enl.e"f11&, 
não duvidarei riscar enaa palavua: entendo--que 
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a questão por ai não t, de grande importaneia, não 
nos deve occupar. 

O Sa. lo SECRETAato (pela ordem) participa 
ter cheglldO um officio do Sr. ministro do imperio, 
pedindo Jia e hora para apresent!lr o relatorio de 
sua repartiçã,). 

O Sa. PRESIDENTE marca o dia de hoje pelo 
meio dia. Em se~utda lê o artigo do regimento 
que r~gula o que se deve pr,•ticar quando se 
aprEsenta a reds.cção de qualquer projecto votado 
pela canlara. Entende, em vista deste artigo, que 
as observações do Sr. Fenaz não são bem ca
bidas, porque dellas não se cnnclue que haja 
absurdo, incoberencia, ou cootrarlicção na ruateria 
vencidá; que estas observações terião sim lugar 
quaudQ se tratou dl& materia ..• 

O Sa. FERRAZ:-V. Ex. não é o competente para 
decidir isto : é a caman. 

O Sa. PBESIDKNTE:-Portanto, se o Sr. deputado 
quer mostrar que ha contradição ou absurdo 
manife~to, poderei dar-lhe a palavra para motivar 
o seu requerimento. 

O Sa. Fl!:RRAZ manda â mesa o seguinte reque
rimer.to, que é apoiado e entra em discussão: 

" Requeiro que se consulte á camara se ba 
ab:;urdo ou incoherencia na redacção quando põe 
em vigor t•ldas as despezas decretadas por leis 
anteriores á. lei do orçamento que se pror,,ga. » 

O Sr. Ferraz :-Sr. presidente, se eu 
úfftJreci este requerimento foi porque eutendi que 
o que V. Ex.. podia ~xigir era que eu apresen
tasse um requerimento para sobre elle rolar 
a discussão : mas nunca declarar que as minhas 
re1le:r.ões nada concluião, e que a redacçiio foi 
feita em regra; o juiz competPnte da procedencia 
das razões que offereci não é V. Ex., é a camar.o; 
neste sentido forão dirigidas as palavras que 
proferi de meu assento, e digo isto em satisfação 
a V. Ex. 

Eu tenho primeiramente .ie re;;ponder ao nobre 
deputado por Minas, e dir-lhe·hei que para mim 
não ha nada mais importante, tratando de l\e· 
gocios publicos, e dada a existencia regular do 
systema representativo, do que uma 1~1 que fixa 
a despeza e decreta a receit>l (apoiados) ; tudo 
que versa sobre uma l ei de~ta ordem deve ser 
n1uitu preciso, mui claro, definido e termln;onte, 
para não dar azo a arbítrios que, de ordi
nario, são sempre contra a receita do estado, 
e prejudiciaes á mass!l dos contribuintes. Ne~ta 
parte pois, pea·dõe-me o nobre deputado que lua 
digA, estamo~ discordes : e a razão deve es~ar 
sempre do 'lado daquelle que deseja ver tudo 
quanto diz respeito a materias desta ordem muito 
tiem definido. 

A lei cuja redacçâo ora discutimos apres~nta 
um arbítrio insondavel nas palavras-de.spezas 
decretadas por leis anteriores ã lei do orçamento 
que se proroga-. Disse o nobre deputado que 
nenhum perigo existia uestas palavras, porque a 
lei do orçamento não é mais que a tabella de 
despezas jà creadas. Em these, em principio, assim 
é ; mas, entre nós acontece o contrario ; as leis 
do .orçamentQ creão repartições, creio a _mõr parte 
das uos11as despezas ; por consequencaa, nessas 
leis se 1ixio muitas medidas positivas e perma· 
nentes que, por maneira alguma, podem entrar 
na ordem de disposições anuuas. Assim pois, 
quando ae trab da prorogração de uma lei de 
orçamento, devemos muito attender que se defina 
bem o q'lle diz respeito i despeza ou ã receita. 

. O nobre deputado diz que as palavras a que 
me refiro ti.nhi.o tlQr fim reparar a falta da lei 
do orçamento que se proroga na par~ em qae 
ella niO attendeu ás despezaa jã decreta.Jas por 
lela aaLeriores. Perdõe-me a nobre commissão 
que clig& que o maís .regulal' era.u:aencioO.r quaea 

erão estas deapezas não attendidaa peb lei do 
orçamet~.to que s11 proroga ; e que agora não deve 
contentar-se s6mente com dizer-nos que muitas 
vrze,; succe.lem ta~s lacun11s. Se o facto é pro
blllmatico, como fundar este arbítrio 1 

Eu peço ao nobre dt~putado que me declare 
qual foi a despez" cre~&da por lei ant~>rior á lei 
do orçamento que não foi attendida pelo mesmo 
orçamento. Era da obrigação da nobre commissão 
referir i:;to no seu projecto ou na d iscusf:!ão, por· 
que então poderia eu ficar mais satisfeito, mas 
não àtl todo contente. 

P6rguntou-me o nobre deputado que mt:do tinha 
eu de se àar esta auto1·isaçào ao arbitrio. Poia 
não consta ao nobre deputado que muitas desp .. zas 
se têm f~ito sem 11t1rem previstas por lei ? E' o 
nobre deputado, DJembro da commissão de orça
mento, que me faz e:~ta pt>rgunta ? Não lla cousa 
mais comesiuha nu BrliZol do que f11zcrem-se des
p~zas uão autoriaado&~. Quer o nobre deputado um 
exemplo dt!ste ~&rbitrio qut~ se dá 'f E11 lh'o dou : no 
orçamento dl& guerr11. eont.emplou·se para secre· 
tarios de lllltado e aua contaduria uma quantia 
pedida, e ne11t~ quantia vem angu,etJtado o 
ordena to do! um en•prt~gat.lo; o governo não fundou 
a11 .suas inCvtlliRÇÕts nu qu11 tinlla estabelecid•, o 
r~gulaml!nlo re11p"ctívo, e não sei se por erro ou 
de ca~ t> ponaado, u f11cto é que a consignação foi 
augm<mtada, e que pas11ou o auganento da con· 
si~nação st1n1 a menção de que elle pertencia ao 
ordenado referido. Ora, pelo prittcígto que deve 
reg<lr esta n1 :1teria, esse empregado nà<> podia 
receber augmonto de ordenado ,;em uma declaração 
expressa na lei do orçamento, pvrque tal ordenado 
era regulado pela legislação anterior; mas não sue
cedeu r1ssim, não obstante estar a quantia do 
a~.tgmento englobada na verba geral da secretaria ; 
e não saber-se aRsim a que se destinava o mesmo 
augmento, o resultado foi apparecer uma anomalia, 
ter o chefe t.la repartição menor ou igual ordenado 
que um seu sub .. ttarno, por se mandar considerar 
tal •Jrdenado accrescentado I 

Eu p~ço ao nobre deputado que persernte bem 
a pasta da commissão, peÇ•\ os esclarecimentos 
necessarios, e verá que ha muitos exemplos 
destes, de augmentos extraordinarios de despezas 
sem autorisaçào de lei alguma. Ora, se eu vejo 
isto, como não ll11i de receiar do arbítrio que 
se quer dar 1 Eu declaro que quando tra~ <:te 
uma lei de fixação de deepeza e der.retaçao de 
receita, não tenho em vista o pessoal do minis
teria e:r..i>~teate, porque ninguem póde dar·me a 
garantia de que o ma,mo mtnisterío serã o exe
cutor da lei que se decreta ; por c~:~nsequl!ncia a 
camara deve ser muito restricta, devé meditar 
muito quando tratar de negocies taes. 

Eu estou persuadido que a nobre commissão 
teve em vista o que o nobro deputado diz, miUI 
a lei não autorisa uon abuso 1 •• • 

O Sa. A.NTio :-&ntendo que não. 
O Sa. F.EBRAZ :-Poia a lei do orçamento não 

supprimio certas despezas decretadas anterior
mente? 

O Sa. A.NTio :-Entào não ha l6i qae as crea. 
O Sa. F.sB.RA.Z :-A.~ leis <le orçamento entre 

nós não destroem uma lei ante r íor •.• 
O Sa. A.NTio :-Nesta parfe destroem. 
O Sa. F.&auz :-Eu demonstro que não ha lei 

de orçamento en\re nóa que n4o aapprima des· 
pezas ereadu e que nio deere~e novas despezas ; 
o principio geral estabelecido pelo nobre deputado 
é qne devia aervlr de regra ~ra o nouo corpo 
legislB\lvo, mu nlo é o que vtgora ; o que sen~ 
de regra é o principio conirario. De certo a le1 
do orçamento em todaa •• parte• é annua ; nl'lo 
e aaaim entre o~; aqul acontece que nellu •• 
ioaerem diapoai9i5t& penD&Oelltel da receita ou 
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despeza ; qual é a lei que tem creado a nossa 
receita? Excepto um ou outro artiR:o de receita 
estabelecido, ou por lei anteri<\;: a nossa inde· 
pendencia ou por lei posteriot (que são muito 
poucos), não ha uma só contribuição que não 
tenha a sua origem ou não esteja decretada em 
leis do orçamento. Po!' consequencia o nobre de· 
putado não te~azão nesta parte. 

Senhores, uma discussão destas quando se trata 
da redacção, não serve só para esta camara, vai 
esclarecer tambem a outra camara ; é por i~>~O 
que eu, não podendo ter a palavra na discussão 
do projecto, em consequencia da confiança que 
tinha de que uma lei tal oão podia ser discutida 
senão em preaença do ministro, us'li da palavra 
agora para oftereeer estas considerações á eamara. 
E como tenho conseguido o meu fim, como tenho 
demonstrado que da redacção C•)mo está d··ve 
resultar um arbitrio, e arbítrio muito perigoso, e 
ao mesmo tempo que V. Ex., Sr. presidente, não 
podia ser juiz coDipetente da procedencia ou não 
procedencia dos meus argumentos, e sim a camara, 
peço licença. para retirar o meu requerimento. 

o Sr. Dia• ele carvalho diz que tem 
sido costume convidar-se aos Srs. ministros para 
assistirem á discussão da lei do orçamento: que 
assim s6 praticou quando deu para ordem do dia a 
resolução cuja redaeção se debate, e que o Sr. 
mini~tro da fazenda compareceu ; n1as como 
nenhuma discussão hoave acerca dt-st" resolução, 
S. Ex. niio assistio a ella, por ter chegado poucos 
minutos d!!pois da votação. Observa ruai~ ao Sr. 
Ferraz que não merecida foi a censura que este 
senhor fez ao Sr. presidente, porquanto nao quiz 
o Sr. presidente eomba~r as idéas do nobre depu· 
tado, mas só mostr11r que pela doutri11.a do regi· 
mento, para que a discus3ào fosse proveitosa, 
devia. o nobre deputado mau dar o seu requeri· 
menta á mesa. 

Retirado o requerimento do Sr. Ferraz, continú!A 
a discussão da redacção. 

o Sr. Souza FranQa:-Eu acho na redac· 
ção incoberencia. O que é uma lei do orçamento T 
E', segundo a constituição, a fixação annual das 
despezas publicas do estado. Ora, dando-se um 
credito supplementar , indefinido ao governo , 
futa·se alguma despeza T Não seguramente, e eis· 
aqui porque entendo que a redacção labora no 
vicio da incoherencia. 

Um Sr. deputado, membro da eome~issii .. , quiz 
su~tentar a redacção, dizendo que ahi se não fazia 
mais do que autorisar ao governo para fazer des
pezas que já estaviio creadas. Mas todas as 
despezas ereadas por lei aão decretadas em orça· 
mento ! Eis-aqui a Jifterença , nem todas as 
despezas que o corpo legio~lativo crê!\ são decre· 
tadas no anno para o qual · se está fazendo o 
orçamento : muitas ficão de fóra. As deospezas 
fixadas em orçamento são em consideração dos 
serviços, o:'as a resolução diz que fica o. governo 
com auwndade de gastar o dinheiro que bem lhe 
parecer. Não tenho dnvida dar ao governo toda 
confiança ; mas de que se trata é da 1ncoherencia 
da redacçào, porque é neee88ario fixar a despeza. 

O Sr. Antão:- Ainda ha pouco retirou o 
nobre deputado pela Habia o seu requllrimento, 
no qual pretendia aceusar de abBilrda ou ineohe
rente a reaoloção, e .por i880 pensoi qoe não de.via 
estar este nell(lcio mais em discuasão ; porém o 
nobre deputado pelo Rio de Janeiro insiste em 
que ha incoherencia na resolução. 

Diaae o nobre deputado que 11ào se deve dar 
ao goveroo uma autnisa;ão sem que seja em 
termos muito 6:1.presaoa icerca da receita e des
peza. Ora, nós não tratlllbOII da lei. do orçamento 
defl.nitivo, apenas cooced.em011 ao governo a facul· 
dade de conün!lar a arrecadar a receita e fazer a 
despeu por aeia mezea, emquanto nio se confec
caona a lei de orçamento ; i\ apenas uma autori· 

saçio r.rovisoria para arrecadar rendas jl creadas 
por le , e fazer a deapeza tambem conhecida em 
uma lei que 1\Ctualment'l vigora. Não é )tor um 
crt~dlto tão extenso como o nobre deputado figurou, 
nem mesmo sei qu11 seja um credito supplementar 
como elle o~ncarou a que:stii'>. Na resolução se 
declara que o governo se regerá no exercício de 
1Si6 a 1847, emquanto nio se promulgar a respe
etiv" lei ;>ela lei que re~tula no exercício corrente. 
Ora. esta lei tem marcado distinetamente todas as 
despezaa , e tem distinctamente ereado todas as 
receitas : logo, 11e tem virtualmente por esta reso
lução estabelecido uma despeza e uma receita bem 
explicitas. 

Q11anto â clausula que aoparece na resolução 
de se considerar como parte da lei despez~~os 
decretadas por leis anteriores ou JlOSteriores, o 
nobre deputado é o mesmo que me fornece argu· 
mentos em favor ·della, porque disse elle quo~ 
algumas vezes tem acontecido não serem contem
piadas no orçamento despezaa creadas por lei. 

Supponho tar respondido ás objecções apresen
tadas. 

Dá-se por discutida a red:tcçiio : é approvada. 
O Sa. MARINHO (pela or/Üm) pede urgencia 

para apresentar uma indic>lção. 
Sendo apoiada e approvada sem dAbate a ur

ge'ncia , o nobre deput11do remette i mesa a 
seguinte indicação: 

« l11dico que a cvmmissiio de marinha e guerra 
proponha os meios que julgar mais eonvonientss 
para habilitar o governo com forças de mar no 
anno <111 1846 a 18!7, não derectadas na sessão pas
sada por causa do con.O.ict•, suscitãdo entre esta 
camara e o senado ácerca da intelligencia do 
art. 61 da CGIOstituição. » 

A indicação vai remettida á llommissiio de 
marinha e guerra. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Entra em 2• discussão o projecto que interpreta 
o ~ 11 do arr .. 10 do acto addieional. 

O SIL". Menele• ela O unha: -Honve tempo, 
Sr. presidente, no qual aquellea que attribuião 
á11 assembléas pYovinciaes alguma faculdade por 
me11or que fosse, além d ~tqu .. llas que estão e:r.
press~s, e~presaissima•nente· consignadas no acto 
addicional, 1ncorrião em exr.ommunbiio maior; hoje 
poréw parece-me que fica E~xcommun~tado aquelle 
que não attribuir ás referidas assembléas tc.dos 
01 direitos que ellas se apropriáriio nas prim11iras 
le~ielaturas, sem l!d adverti'f que a censura ainda 
existe, e Que existe na lei, se bem me recordo, 
de 1:.\ de Maio d11 18!0, sesn se advertir que esta 
lei, tendo por objecto subtuhir á autoridade das 
assembléas provinciaes ••JUP.lles negocias sobre 
os quaes ellas não poderiào livremente deliberar 
sem otfender aos interesses de união, não se pôde 
por isto metJmo ser indifferente 6 int.lllligencia 
dos mesmos artigos não interpretados. E para 
não nos distrabirmoa da questão, eu farei a provQ 
com exemplos tirados do mesmo acto addicion:al. 
« Legislar sobre a creaçio e auppressão de em
pregos provinciaes. e estabelecimento de aeus 
ordenados: e é do§ 7• do art. 10. Ora, senhores, 
se nãi) é evidente, é logico, e muito logico, que 
o direl.\o de crear empreftoa comprebencfe imeli
citamente o direito de legialarsobre as attribulçoea 
doa rSBpecLivOil empregados ; e tudo o mala que 
•• lhes refere, por uma consequencia neceeaarla: 
esta é tambem a opiniio doa nobrea deputados 
que adoptão o projeeto em discuado. ESta ver
dade ainda se faz maia aeoslvel... · 

O Sa. N'Ods llúcHADO:-Apolado. 
O Sa. Muna J>a. Cmnu:-Eu ll Irei (rüadtu) ; 

esta verdade ainda ae fu mala seiUiivel comp~ 
rando o I 7• do art. 10 do acto addlcional com o 
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S 16 do art. 15 da constituição primitiva. u Le
gislar aobre a ereação e auppressão de empregos 
pro-vtneiaea e estabelecimento de seu.s ordenados • 
diz o § 7°; erear, aupprimir empregos, e estaoe
leeer·llles ordenados, dtz o § 16 da constituição 
primitiva. Aqui temos duas diversas disposições 
contendo todas a mesma attribuiçiio, com as 
mesmas palavras, e qussi com a mesma redacçào. 
Se no § 7• nio está comprebendido o· direito de 
legislar sobre at.tribuições, então tambem não ba 
fundamento legislativo para attribuir este direito 
ao§ 16, salvo se em legislação as palavras não 
representão as idéas, ou as regras de bermeceutica 
derivão da logica dos interesses, e dos interesses 
do momento. · 

Não será fóra de proposito que eu lêa aqui 
um periodo de um parecer de commissão que 
serviu de baae ao proJecto que se converteu em 
lei interpretativa do acto addicional, e que hoje 
mesmo reCl!bi da secretaria. 

« Considerando este J!aragrapho (falia do ·§ 7o} 
só por só, pelo que s('c&O as suas palavras, póde 
entender·ee (e assim/o têm varias assembléas 
entendido) que autP.(tsa as legislaturas provinc~iaes 
a erear e supprãr .. ir todos os empregos que não 
siio geraes, cy.D alteração e mudança de suas 
attribuições <~ essencia. Não se pôde pois dar 
creação e i!Uppressão de um emprego sem creaçiio 
e suppr :.são de suas attribuiçõiss, qul'l lhe estão 
inher~tes, tomando-se a palavra emprego em 
acce?'ção generica e abstra~ta, sem referencia a 
loéalidadt>a e a di~il'ões civia, judieia.tias e eeel.e
aiaflticas. O emprego de juiz de direito é pro
vincial; logo, podem as asaembléas provinciaes 
supprimil·o e erear outro que o substitua. O 
mesmo podem fazer a respeito dos juizes mnni
cipaes, de orphãos, de paz, promotores, chefes 
de legião, etc. Admittida pois aquella íntelligençia, 
força é admittir todas as consequencias qn.e della 
manarem. » 

Sr. presidente, as eonsequencias aqui referidas, 
e outras que dellas nascem, a commissão não 
julgou admissíveis-; attendendo aos perigos e aos 
eontlictos que resultarião dellas entre a assembléa 
geral e as assen:bléns provinciaes, guiado pela 
experienci><, entendo que a eommi-ssão tem razão; 
e talvez que hoje assim pense, porque cada vez 
me vou tornando mais corcunda ..• 

0 Sa. PEIXOTO DE A.L.:NCAJt:-Não apoiado. 
O Sa. MENDES P.l Cmuu.:-Coreunda da con

stituição. Mas ell, fazendo justiça ao mgrito 
litterario dos membros da commissào, cujos nomes 
se achào aqui escriptos, entendo que e\la eonbet>en 
bem a sua posição, e que não achando nem nos 
principias nem nas regras da sciencia recursos 
para interpretRr o acto a.ldicional de modo a pôr 
termo ao caracter federativo que lhe imprimirão 
os seus autores, e não podendo nem devendo 
mesmo dar ao acto addicional uma intelligeneia. 
que compromett-:-:;se a sorte da monarcbia e a 
integridade do imperio, recorreo á engenhosa 
distíncção d~ empregados provinciaes, sobre os 
quaes podem as assembléas provineiaes legislar 
numericamente, e empregados proviociaes sobre 
os quaea podem amplamente legislar. Esta dia-· 
tincção, eomquanto de toda necessidade, parece-me 
que não está nem no espírito, nem na letr", nem 
na redaeção do act.o addiciona\, e se não tossem 
as ponderosas razões que levárão seus autores a 
estabelecêl·a. pareceria uma interpretação extor
quida a boca de bacamarte. Mas o mal era tão 
grave, qoe, apezar do remedio, delle se niio 
aeguio senio uma melhora apparente, porque 
tudo coutinúa a reger-se, nio pela lei do estado, 
mas pela lei da necesaida<le, o que eu passarei 
a mostrar. 

São e!Dpregados provinciaea todos os que exis
Urem naa provinciu. excepto comm.andantes su
periorel, duemb&rpdorü~, biapoa, etc. Achir'-·" 

que nesta exeepção não estilo comprelleudidos 
chefes de policia, juizea m11nicípa.es, de orphãos, 
etc.: estes eonpregados são c:read••S para a execação 
de leis genes, logo, aio do numero daquelles 
sob_re os quaes. pndem as assemb!eas ~rovineises 
leg1slar numencamente ; mas a lei da reforma do 
cudigo do processo e o r"gulamento de 31 de Ja
neiro de 1842, prescrevêrão o numero desses 
empregados ; dos chefes de policia, delegados, 
subolelegados, juizes municlpae~, etc. ; e poderá 
uma lei provincial alterar este numero augmen
tando ou dimínuindoT Não, poro1ue ia derogar uma 
lei geral, e um regulamento feito par autoridade 
geral competentemente autoriaada para isto. Mas 
dir-me-hio que a lei geral ou o :regulamento sx
cedeu ; excedeu o que! Pois, senhores, póde-se 
eomprehender que os poderes geraes autorisndaa 
para organisar a policia judieiaria do paiz fi. 
cassem privados do direito de marcar o numero 
dos fllnecionarios que julgassem necessarios para 
& desempenho respectivo f Pois o numaro será 
uma cousa inditfereute á ordem e á realisação 
das vant11gena que a lei calculoa na creação 
desses empregos! Isto não é possível admittir ; 
logo, tudo continua, como já disse, pela lei da 
necessidade e não pela lei do estado, porque da 
lei não vem autor1dade para definir o numero, 
antes o contrario foi por ella disposto. 

Depois ainda temos aqui o § lo do art. 10, que 
diz: - legislar sobre a divisão civil, jadiciaria, 
ecclesiastica da respectiva província-. Em vir
tude do direito de legislar sobre a divisão jadi
ciaria, a assembléa provincial de Pernambuco 
alterou a divisão judiciaria da província, auppri· 
miudo a jurisdicção dos termos e reduzindo-a a 
comarcas ; mas o regula!J!,ento do governo inu
ülisou tudo isto, e poderia uma lei provincial 
reformar esta divisão 'l Não é possível pela razão 
já indicada. Este artigo entretanto não foi inter
pretado : logo, é da classe daquelles sobre que as 
assembléas provinciaes podião amplamente le
gislar ; mas está essencialmente limitado pela lei 
da necussidade. 

Outro. Legislar sobre casa11 de prisão, trabalho 
de eorreeção e regimen dellas. Mas o chefe de 
'PC\li<:Ía tc:u a inspeeção das cadllas, estl encar
rt'gado de fnzer os regn.lamentos dellas; e poderAõ 
as as,;embléas provinciaes legislar em '<>da pleni· 
tude de seu direito sobre regiüamen\os de cadêas, 
sem prescrever condições qne importào outras 
tantas attribuiçõe~ ou deveres a•l chefe de policia, 
delegados, etc., que são empragados geraes 'l Não; 
e tudo pela lei da necessidade, e não pela lei do 
estad<> ; portanto não se pó•le arg11mentar para 
as sttribuições das assembléas provinciaes dos 
corollarios que derivão das disposições text~&aes 
do acto addicioaal : do mesmo modo que 11io se 
póde argumentar para o direito de legislar sobre 
aposentadorias do direito de nomear, saspender 
e demittir. Advirta-se que o acto addieione.L diz 
-legislar sobre os casos e fór.na por que os pre~ 
sidéntes pod~>UI nomear, sn.spender e até mesm•) 
demi.ttir-. E esta pbrase-até mesmo demittir
suppõe o caso de poderem ter as assembléas o 
direito de nomear e snsp-3oder sem o direito de 
demit~ir, q11anto mais de aposentar, que bem 
aqui está ; mas disse-se que importa o mesmo. 
Se importa o mesmo. digo eu. não é o mesmo ; 
porque então não importa, é ; logo, b uma eapecie 
d.istincta da.s especies aqni mencionadas ; mas 
reclama-se para ella u1n direito, Jogo, reclama-se 
um. direito distinci.O ao direito de legislar sobre 
a nomeação, Sll~pensio e demissio ; mas o direi~ 
reclamado é um direito constitucional ; porque 
diz respeito ás attribuiçõea dos poderes politicos, 
sobre o que nem as assembléas províncias nem a 
assembléa geral podem legislar. 

Mas aqua poderáõ qcudar- o danito de inter
pretar 1 Eu respoudo: a interpretaçio quando 
vem do legistad<>r n&o é propriamente iuterpre-
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tação, é uma lei nova: o legislador não procura 
de:>cobrir o s~ntido da lei, pre~creve como lhe 
p:~rece de justiça : intHpretando extFnsivamr.nle 
fali ext~nsiv · • a lei que int••rpreta á casos d iv~rS•' S 
daquelle que se compreh~nde no ~<eu texto, não 
attentiend<) á id~ntidll d ~ d~ obj~ctos, mas á 
igualdad .; dd razõe~. Nós ne,;tr. cas" p<>rém nà-. 
proc•·d•'mos como l"gi >lad<·res, porque n:io somos 
J ~ nisladores do acto addici•,nal, o1as como inter· 
pretes esp•'cinlmeiJte autorisados para is to ; por 
conseq11encia somos obrigad<:S ll Sq!Uir as regras 
da interpretação d uutriual ; UlBS esta é por ,;Ua 
nt~tureza restrictiva ; só 4uando della resuW\o 
graves absurdo~. que revelào evidentemente a 
necessidade da extensão, é que se póde fazer 
extensivo. Mas, senhor~s, quses são os absurdos 
que resultào de n:io terem as assembléas pro
vinch•es o direito de aposentar os empregados pro
vinciaes? Dir-;: :e-h:'io que fic:~o os empr~glidos 
provinciaes privados deste beneficio. Coitados I 
compadeço·m~ do quem u:'io se co_mpadece delle~ 1 
pois isto é absurdo'? Quando mullo, potler-se hra 
chamar inconveniente; mas se ha inconveniente 
na lei fuc;dan.ental, reforme-se; porque se os 
incConvenientes nãu são a mataria das rtforma~, 
então as reformas não podem ser senão um acto 
de loucura. 

Mas, Sr. presidente, nem vej;> semelhante in
conveniente ; pllrque poderáõ as as"embléas pro
vinciaes d~cret~or pena~ para punir os seus em
pregados nos crimes de responsabiliàade'l Creio que 
tod•><~ dirão que não ; pois se os emprcRaJos 
provinciaes estão sujeitos às penas gernes do paiz 
pelo máo uso do emprego, por que razão não 
poderáõ gozar das vantagens e~tabel.:c i das pelas 
leis geraes em recon1pensa do bom uso ? As leis 

. penses e as leis civis são a m<lsma cousa debaixo 
de duas diver~.as relações. 

Mas disse·se:-quem é que ha de obrigar as 
a sembléas provinciaes a 1uarcar nos St"!US orça· 
mentils ordent~dos para os empregados provinciaes 
que Cór .,m aposentados ?-Pergunto, que01 ha de 
obrigar a assembléa geral :1 v<,tar nos seus orca· 
menlos ord••nados para os empr<gados geraes 
aposentauos? Não é, nem pó ele St•r, seuão a 
obrigação de sutisf.1zer os officios de justiça, que 
a lei do dever lhe impõe, eis -aqui lambem " que 
ba de obria:ar as as11embléas provinciae~ em caso 
identico. Mas quando o governo avosentar algum 
empr<:gad·• provincial sem lei, quem ba de 11p· 
provar? Respon .. :o que niuguem, por que ninguem 
é obri~ado a approvar disparates e desa!õros: quem 
approva a violação da lei, é tambem violador ; 
porque sanccinna um acto reprovado e criminuso. 

Ma.- disse·se tarobP.m que niio póde o governo 
fazer lei de aposentadoria para os empregados 
provinciaes, porque aquell"'~ que não Stiu creados 
para execução de l;,is geraes, P.tltào absoluta
mente fóra dos poderes geraes. Oh 1 isto era muito 
bon1, mas "ra para est ,•belecer a rPpublica na 
republic~~o ; não, senhores, é preciso que se de 
sempr<l um vinculo político entte os €mpregados 
provinciaes e o governo gt:ral debaixo de certas 
relações ao n1enos para que elles se não esqueçsio 
de que p<:~rtencem ao mesmo governo>, que são 
subditos da me~ma lei, que não f11uccionão uns 
em Constantinopla e uutros no Brazil, não obstante 
as diversas classificaçoes a que pertencem pela 
constituição reformada. 

a mera opinião, tornar vacillantes e duvidosos os 
mesruos artigos que se n ão discutem, e desta 
maneira diminue-se o respeito e a veneração que 
os p0vos lhes devem, pela desconfiança e incert'"za 
da sua eatabilidade e da .-ua força. Eu entendo 
que a :~sse mbléa geral deve profess 'n um principio 
que ponha limites a :>eu proprio arbitri' em 
rnaterias constitucill n·•es, e da r-lhe em f,uas de
Jib.•rações toda força possível de uma vr::rdade 
constituci•malmente e~tabelecida, e qud " nossa 
organisação soch l presuppõe C·lmo que se escripta 
fosse. Este principio, quant:> a mim, é o seguiu te: 
- t: m materias coustituciooaes os argumentos, as 
iudu.cções, d<!ducçõ<~s, analo~ias e paridades, uão 
têm autoridade algun1a. Cvm isto me assento 
votando contra o projecto . 

O Sr. Oarval.b.o e Suv ... :-Sr. presidente, 
parecHia muito censuravel, se tendo sido autor 
de um projecto de aposentadorias, quando d~pu
tados .provincial do Ceatá, n''io désse a esta casa 
uma satisfação do meu pensam eu to a respeito. 

Sr. presidente, eu entendo que, pela consti
tuição reformada, ãs assembéas provinciaes com
pete legislar sobre seus empreg,•dos, e debaixo 
dessa legi:;laçã:o entendo que está o direito que 
e lias têm de aposentar. Mas eu não posso entrar 
nesta questã•.) sem primeiramente tratar de questões 
purament.<l constitucionaes. 

Eu creio, meus senhores, que uma das questões 
que se apre>entou nesta cnsa foi que não podemus 
interpretar o acto addicional. Eu p c:rguntarei aos 
nobrt:s deputados que defenderão esta opinião, 
!le acaso est•mdo legislado em uma constituição 
o direito de int .~ rpret"r~m-se as duvidas que ella 
offerecer, é istu c'mstitucional e em regra' ·'Vejamos 
poi:~ se o artigo que autorisa a assembléa geral a 
interpretar a; duvidas offerecidas sobre o acto 
addicional é artigo constitucional, e tão constitu
cional como outro qualquer na extensão da pa
lavra. 

Para reformar a constituiç:'io, seg11ndo o art. 176, 
são precisos poderes especiae,;; o 'lUe fór feito, 
discutido e vencio.to pr.la camara, munida de tnes 
podere~. é promulgado solemnemente e fôrma parte 
integrante da constituição do imperio ; logo, nós 
devemos dizer que todos os arlif.(OS do acto 
addiciorral, d<Jsde o primeiro até o ultim•>, naquell•' 
parte em que Blterão artigos verdaJeiramente 
COIIStitucionaes, são constitucionaes iRUalmente. 
Ora, um dos artigos constitucionaes estabelecidüS 
no acto addicional é o que trata do direito de 
interpretar, logo, não se póde negu pela consti · 
toição do imperio o direito de interpretar o acto 
add icional. 

Ainda mau., Sr. presidente, fazer uma inter
pretação extensiva sobre uma lei. fundamental, 
não importa mais nr•m menos do que subruetter 
ao arbítrio sempre vacillante, e muitas vezes 
capricht•so, das asse1_11bléa~ legi~l.ativas, aquella 
lei que prescreve a exrstenc1a pohtlca de t odos os 
cidadãos, a uníca que encerra a sancção do 
commando e da obédiencia, aquella lei, que é a 
garan,ia de todos e de todos os direitos ; sub
mettêl·a ao capricho das camaras legislativas não 
é maia .nem . 1!10UO!S d~ que red::z1ã" a CGü&tiLuição a 

Mas vamos ver se com effeito por este direito 
de interpretar nó~ vamos nlterar ou reformar o 
acto addicional. Eu digo que não, porque quando 
a lei constitucional diz que se póde interpretar, 
nós necessariamente o podemos constitucionalmente 
fazer; e de tal fôrma que fianemos todue os 
conflictos que possào apparecer sobre os artigos 
em questão, ou a intert~retação seja r.mp\iativa ou 
restrictiva, porque se com a nossa interpretação 
restr1ctiva vamos deixar as cousas no antigo 
estado, então é melhor que nada façamos. A 
constituição, quando, no ar\. 24 § 25, consignou 
o direito ae interprtltaçào, não distinguia que 
elle fosse exP-rcido ampla ou restrictamente ; as 
duvidas nos indicárão o lad<> a seguir. Ora, postoe 
estes princípios. eu pretendo (não sei se poderei 
convencer a camara) mostrar que o direito de 
aposentadoria está. dado às assembléas provinciaes 
por tod01; os artigos do pacto fundamental e 
suas reformas. Se combinarmos o direito de 
legislar sobre empreglldos com o direito de legislar 
a respeit;> de despezas, fica evidente o direito de 
apos~ntar. 

Sr. presidente, quando a constituição do im;::e:io 
não tinha sido reformada, ~óa -vi~oe . que o 
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direito de nomeu empregados perteneia ao poder 
exeeut!vo ; e como esta faculdade era uma attri
buiçiio do poder executivo, não podia ser revogada 
seniío pelos tramites por que se pôde reformar a 
con~tituição. Vtmos tnmbem que pela constttuiçii.IJ 
er<t a assembléa geral quem podia dispõr das 
rendas do estado. 

Ora, em todos os artigo~ da constituição não 
ba uma só palavra que autorise ao poder ex'l · 
cutivo aposentar ninguem ; não deduzimos então 
este direito ·dado ao governo geral senão da 
combinação do direito de nomear empregados 
com o direito de decretar despezas, porque erão as 
aposentadorias uma despeza que se tinha de fazer 
por vontade do poder ex•lculivo com a approvação 
das camaras legislativas. 

Porém, pela reforma, que ficou sendo o poder 
executivo e a asse111blés. geral 'l Terão estes po
derP.s a mesma amplitude que tinhào antes das 
reformas 1 Eu creio que não, porque as reformas 
tir!\râo do poder executiVIJ as attribuiçõ~s em 
amplo de crear certo:< empregos·; dérão.-se estas 
attr1buiçõe8 ás assembléas ptovinciaes. LC>gO, o 
podllr executivo foi reformado nesta part'l, divi
<lindo·se ou t:stabe!ecendo·se uma linha divisorin 
entre empregados geraes e émpregados provineiaes. 
M .. s, perguuto eu. ficaria o JJoder legtalativo co01 
o mesmo direito a respeito de orden .. dos e mai>~ 
despezas que se fazem com o~ empregados? Não 
foi C<lltrctado ?. . •• Tambem se d1sse que . ás 
as~embléas provinciaes com pet1a legislar soüre 
as despezas de suas províncias, sobre suas randas 
e promovar os , ... eios de augmental·as. Logo, o 
poder l~gislativ<J tambem não ficou com ess.a 
ampla attnbu1ção a respeito dos diJJheiros pu
blicas; tambem ,.e estabeleceu uma lmha divisaria 
f!ntre bens geraes e bens provinciaes. Não foi isto, 
é verdade, bem esclarecido por lei; mas aquellas 
rendas de qne se tinha noticia, e que est.1vào 
bem segregadas ficárào immediatamente pertt~n
cendo ás assembhills provin<:ta~s. e de então 
pars cá decretarão ellal! as deapezas com os seus 
empregados. 

Ora, se compete ás nss'lmbléas provinciat:a parte 
do poder executivo de crear empregos,· Sol Lhes 
pertence parte do poder legislativo de decretar 
a despez·•, pvrque as refornaas ussim decrdtár:l.o, 
não poderei tuar a fnor das aposentadorias 
provinciaes !l me,.ma deducção qu11 tirei a ri!Rpe•tú 
das apo~entlldorillll p:rlra .. f! . Nem «e p6de argu
mentar de outro modo, porque é do direitú da 
decreLllçào da ..tespt>Zil que ::ll:l póJo dizer que o 
empregado provJDcial aposentado deve ser pago 
pelos cofres provinciaes, e do direito de oome11r 
e demittir qu11 ae puder aposentar ou dar outro 
destino. Se quizermos encaixar a m 1rtello no 
titulo de pensões os titulas, honras ou distiocções, 
as aposentadorias, entà·• devemoil diz.,t· qu~:~ os 
corres geraes devem pagar os aposeotad•J:I da 
proviocia ; mas nlio se aeguirá disto um ab-
8Urd•.l 1 · 

Outro absurdo se poderá seguir de querer-se 
cllzer gu_e_as_aposentadvrtas_aão mercês pecuniarias, . 
o que eu nago, e que dependem da assembléa 
geral a approvaçào deRtas pensões. D vnde dedu
zem os nobres deputados que comb ... tem a idéa 
da interpretação, o dirdito da assembléa geul 
legislar sobre rendas provinciaes? Como combi· 
Darem os art~. 15 § 10 <i.a con~tituição. e 10 ~ 5• 
e s~guintes das returmas 'l Eu creiu que de 11rtigo 
neuuum, de manE>ira alg•tma. E11 creio que, mesmo 
se quizeesemos interpretar todos os art•gos e 
combinai-o><, não acharíamos uma eó razão qu" 
o~ngasse os cofre!! geraea a supprir nestas 
encumstancias os empregados provtnciaes. Nem 
se deve dizer que a reforma de um empregaJo é 
uma pensão, ou é uma rem11neraçào de serviços, 
para 8e poder dizer ane isto 11ó compe~ ao !X)der 
executivo; poia que "as idéaa estão bem discrimí
nad~ 8epndo noasa legislação. 

Eu não vejo qu~l ? motiv_? ~;~or '}Ue se nega 
á'! assembléas provmctaes o dtrelto de decretarem 
f~ndos para o _pagam'!nto de empregado~ pro
vmcu~es q 11e . estao nesta~ ou naqut~llas circum-
11tanc1as. Pots as assernblêas provinciaes podem 
dec~etar nm emprego, podem marcar um ordenado 
mator ou menor, podem dcspcn:ier suas rendas 
como lhes apraz, podem creu impostos, ~não 
poderáõ dar de~tas rendas uma parte ao empre
gado provincial, qlle· ellas achem dever perceber 
o ordenad?, er~boru não exerça o seu emprego, 
por est:1r mhab!lttado? Have mos de chamar <~sses 
empregados paN serem pagos pelos cofres gera e~ 'l 
Eu entendo Qllll aqu~lle que crea os empregos 
111arca os ordt~ nndos, dispõe o modo de despender 
com elles para mais ou menos, p6de e deve 
aposnntar; e demars ••.. 

O . Ss. PRESIDENTE pede ao nobre orador haja 
de 1n~tlrromper o seu discurso por se achar na 
sala tmmed~ata o_Sr. ministro do im!)erio que 
vem ler o ralfltnno da sua repartição. 
. O Sa. _CA.U.VA.LIIO E SILVA.! -Sr. pr~sidente, 

hnha mutt:> a dizer, porém ~qui findarei o mau 
dtscurso, dJzen~o que entendo que as assembléas 
pr.)Vtncraes poaern apo,entar seus empregados, 
porque podem cre~r empregos, marcar ordenados 
e despender suas rend:>s corno quizercm e enten-
d~rem na conformidade das leis. ' 

O Sa. PaEsiDENTE convida aos Srs. 3• e 4• 
aecr~tarios para irem receber o l::lr. ministro do 
imperio, que é introduzido com as formlllidades 
do costume, toma assento !\ esquerda d11 Sr. pre· 
Btdente, lê o r,11atorio da sua repartição, e retira
se com as mesma~ tormalidades. 

O Sa. Pa&siDli:NTE declara que estl\ em discussão 
o orçamento do ministrlrio du imporia. 

o Sr. Forruz C pela ordem) :- Pu R poder 
entrar na pre•ente discussão P"ço a V. Ex. que 
se dtgn~ mandar-me o p11recer qn"l a primeira 
comm1sslio de orçamento .teu sobre a proposta do 
governo. 

O Sa. 1• S&CR&TA.arn :-Nilo, senhor ; ainda não 
den o 8611 parec~r. 

O Sa. FERRA.Z!-No3ste caso. Sr. presíJPnte, eu 
peço a V. Ex. a execuçã.. não só do regimento 
eomo da con~tituiçào. A COilstituiçi'io drz no 
art. :>3 (c><p. -l•) que "" propc.stas do poder 
execut1 v o niio~ póJem entra•· em d1sc11~s>1o sem qu-e 
prim.-iramente Sfljào t!Xamina•las por uma com
miRsào ; e o nosso reiZimento ac~rescenta que 
depoia de impre!lso e .iistribuido o trablllbo da 
c:•mlmisR!i.o, poderàõ t!ntrar na nrdem dos trabalhos. 
Ora, a propo~:~ta do guvorno uii.o contém só 3 ou 4, 
mas 7 artifl:llR : sobre o mais importante, que é o 
que trata da receittt do estado e da decp~za do 
m:ni~tt~rio da raz!!oda. não veio ainda parecer da 
c~mmiaaão respectiva ; como pois Pntr .. remos na 
diKcussão de um" pr')posta íueompi~ta, que nlnda 
não !oi convP.rtida em projecto de lei ? Entendo 
que não{) podemos fazer sem-violar· a constituiçiia 
e o regimetoto, e st~m nos apart.1r deis estylos da 
casa. 

Accreseent<\rei que jã não temos ne.:essidade 
palpita,ne Je tuuo atrupellarmos para acudirmos 
ao anno financl:!iro pr•lXim? futuro, porque já 
passou um.a lei qutl proroga por mais seis mezes a 
lei vig.;nte. 
T~:n .lo entra.d·~ uma administTação nova, e de

vendo apr• ·s•mtar um orçamsnto para o anno de 
18!7 a 18l8, para nà., consumirmos muito tempo 
no trabalho de discutir duas leis. parece acertado 
o convartP.r ambos os projeetos em uma só lei que 
reja os dons futuros aunos financeiros, do qne 
temos ex.,.mplo em 184..3 ; assim não ba lU· 
eonvanient;; ;;m .:jilú sa .,spacP. a diecuilsiio actuai 
por algum tempo. p<>rque ·assim a administração 
estar! mais habilitads para · dar os esclarecimento• 
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que convierem; o que não é possi-vel que faça, 
tendo entrado os seus membros na ~er.,ncia dos 
negocios \lU.blicos l.a poucos dias. A\nda ha outra 
razão dil conveuiencia. O pl~no em contrario 
trará em rl.'sultado uma discussão demorada da 
lei para 1846;:-47, P da outra para :847-48 ; estas 
duas diseus~oes devem nos levar mu1to tbmpo. 
. Não nos illudamos, a lei paro~. 1846-47 ha de 
passar talvez em ftns de Agosto, se passar a esse 
\empo no senado, e por consequencia só pód11 ser 
exe"-utada nas nossas provincias mais distantes em 
Fevereiro do anno futuro, se lá chegar, e temos 
pois a lel actualmente tlm vigor regendo quasi 
todu o anno de 1846-47. Quereis uma prova 
disto t Eis o balanço provisorio de 1842-43 : elle 
assentava sobre a autorisação dada na lei do 
credito de fazerem-se as despezas pela lei do 
orçamento então exis\ente, e qulll loi o resultado t 
Todas as despezas se ftzerào, não pels.s restricções 
feitas pela lei posterior, mas pela l l\ titude da lei 
anterior. 

Eu peço á camara que attenda que se não ti
vermos um bom regimenlo, e ella não fór exe
cutado á risca, a marcha dos trabal:Cos legislativos 
sera pessima e \rregular, e trara UlUitos incon
veuientes na confecção das leis. 

Se ape:ar das re1lexõeH que apresento, V. Ex. 
não decidir pela maneira que e11 eupponho ser 
constitucional e regimental, protesto pela palavra 
parll fazer algumas observações ao artigo em 
Ciiscussio. 

O Sa. PIUWllENTE:-P:uece que o Sr. deputado 
estará lembrado de que o governo, na sessão 
passada apresentou na eamara a prOJ)OSta do 
orçamento, que ella foi remetti~a. na f6r10a do 
regimento, às commis~ões, e que estas derão o seu 
parecer. Aqui se achll sobre a meaa, tanto o 
parecer da commissão sobre o orçaUlento do im· 
perto, como sobre o da justiça e eetrangeiros ; e 
eu julguei que para adiantar os trabalhos podia a 
camara occupar·se dos já apresentados pela com· 
missão, no que me parece que n:io ae lufriagio 
nem o regimento nem a constituiçio. A consti· 
tulção quo;r que as commis.sões e:uminem as 
propostas du gCiverno, e apresentem aeua trabalhoa; 
é o que as com111issões fizerio : falh o par,.cer da 
c:ommisllio de fazenda : 1oaa como \em Je haver 
ainda segunda d1scusaio, é de presumir que neste 
entretanto .. commisslo de fazenda aprell!ote 1111 
trabalho. 

O Sa. FsRJLU:-Eu nilo duvido da• bou lnten· 
ç&11 de V. Ex., e sou o primeiro a confeaaal·a•, 
pvrque desde o annu pauado conbeel o interea~e 
que V. Ex. toma em que os trabalho• progridio 
~m ; maa eu considero a q uesLào por outro lado, 
isto e, pelo lado da falta de execuçio da lei. 

Pergunto : foi a propos1a convertida em projecto 
de lei 7 V. Ex. não poder~ dizer que sim. A 
primeira commiasào do orçamento que tem :ie 
rever a mataria de maior interesse e de maior 
vitaUdade, se póde assim dlzer, não apresentou 
ainda o teu parecer , logo, não foi ainda examinada 
a propotta, porque·nlo ae pôde- conaiderar qae il 
fo11e, quando taes artisoa ainda não forão exa· 
minados, e o parecer não foi iaipres,.o. Eu lerei o 
relatorio da secretaria. (U o relatorio). Logo, 
falta o parecer a respeítu da receita e da despeh 
da fazendiA ; por conaeq11encia, não l.e11do a pro
posta sido examinada pel~ c:ommissào nestaf.arte, 
nio tendo sido convertida em projecto de le , não 
podia entrar em diacuaeli.o . Ea nao reclamo senão 
a execução da constituição, ]IOrque, segundo disse, 
em uma das tessões de 1830 ou 18al, um Sr . 
deputado filho da minha província, eleito pela das 
AlagOu, eu desejo que a constituiçio seja res· 
peitada at.ê na menor de duas virgulal. 

O Sa. Raouçu:-Apoiado. 
O Sa. Fua.u :- Porque nio tem Dada que ae 

possa desprezar. Eu quero s6mente qae nós, 
nesta casa, ac11temos o mais possivel as leis e o 
nosso regimento ; porque, se não dermos . o eXl''Dplo 
disso, como poder~õ os magilltrad~Js, o poder 
executivo e as aut .. ridad,~s exi~ir dos subditos 
diJ imperio esse mesmo acatamento 'l Como poderà 
com just1ça um hoUJe1n do povo, um homem 
ignoraot.e, que não . conhece a legislação do paiz, 
ser punido por t.er infringido a lei, dando os 
legi~ladores o exemplo do desprezo das leis' 

Se V. Ex. .,nt•mder que deve continuar a 
discussão nesta parte, eu appello para a casa, 
porqu~ estou que ella farâ cumprir a consti
tuição. 

O Sa. P.REsmsNTK (com vehemmcio) :- Esteja 
certo, Sr. deput~do, de que uào é o unico nesta 
casa Z'llador da ob~ervaneia da constituição e do 
regimeo\o (apoiad.os) ; o presidente, assim como 
os mais Srs. deputados, são igualmente zeladores 
desta observsncia. 

O Sr. dt~putado sabe mui bem que a marcha 
da c•88 é príflciplar a discussão pelo orçamentrJ 
do imperio, e foi o que se fez, e não pelo da 
fazenda ; entret11nto consultarei a casa. se é de 
par.,cer que continue esta discussão, ou se deve 
ficar adiada até se apresentar o trabalho da 
commissii.o sobre o orçamento da fazenda. 

O Sa. REBouçu: - Creio que a proposição 
que V. Ex. ac&ba de enunciar devEo ser vutada 
sobre requerimento de um dos membros della 

O Sa. PBEBIDEMT.E :- O Sr. deputadp o pócie 
mandar. 

O Sa. REBouçu :- Se me é licito fallar neste 
sentido, digo que desejaria que o Sr. deputado 
remettesse o seu requerimento para se poder 
discatir. 

O Sa. F&BBAZ : - Eu considero a 9ueatio de 
ordem : não ae podia dar esta matena para a 
ordem do dia. 

O Sa. R&BOUQ4B : - Entio nio propoem o 
adiamento 'l E11 considero ueceaaario o requeri
mento como melo regular de ae decidir ea'a queatilo 
de ordem. 

O Sa. Paaau :- Eo o e~tou ucrevendo. 
O •r. Ooelho :aae~o•: - Oomo o Sr. 

deputado eati eacrevendo o requerimento de adia
mento, eu peço a V. Ex. que mande ex•minar 
qual tem sid., a pratica 1eguida : 1e a dliCuulo 
daa leia do orçamento tem aido principiada depola 
de u COUJmlsaõea terem apresentado I&Ua r&la· 
\orioa, ou ae tem prlnclplo&do a diacullio por 
partea , á proporçllo que aa commlaaõe1 •lo 
apresentando seus trablilbos. A regular•me pela 
minha mernoria, eatou que o costume é que a 
camara eatá agora aegulnd~J, maa eu dsaejo que 
a secretaria conaulte, para me orientar aobre o 
voto que vou dar, qual a pratica aegulda colll~an
temente na çaaa, especialmente em 1843. 

O llr. Dia• ele Oa.rYalho :-A loformaçlo 
que _ o ... nubre deputado quer póde ser dada, maa 
não com a brevidade que exige ; entretallto ae 

. insiste, eu vou mandar examin•r, porque nlo é 
questão que se possa ter de memoria. 

Já que me levantei, direi que a queKio 1e 
póde decid1r aem que seja neceaaario procecler a 
a eete t~xame. O que n6a ri&vemoa c:olllultar é o 
que dispõe o regim11nto da casa, e u modi.Jlcaç&la 
·que elle tem experimentado. 

O nobre deputad.:~ que impugnou o proeedlmeuto 
do Sr. presillente, dando para a dfacuselo eete 
objecto sem que fo11e apreal'!lt~o o parecer 
da primeira comm\aailo do orçamento, funda-ae 
no diaposto no art. 53 da constituiçio; maa eu 
peço ao nobre deputada que retlicta que o ~eu 
requerimento não tem por fim c:orriglr uaia falta 
da parte. da mesa, ou do Sr. pre1ldan&e tlll àr 
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esta ordem do dia: mas tem · por fim exan:!nar se 
o procedimento da camara dos d~putados em 
1839 foi constitucic.no.l ou anti-constitucional , 
porqufl na sessão desse anno a camara dos de
putados alterou o seu regimentc, determina01do 
que em lugar de uma só commíssão de orçamento 
que examinava os orçamentos de todas as :-epar
tições se dividisse em tres, uma para a repartição 
do imperio, jiu~tlça e estrangeiro~, outra para a 
marinba e guerr11, e _a terceira para os negocios 
da fazenda. Era entao occasião competente de 
saber se a camara dos deputados podia dividir em 
tres com missões a do orçamento. . • • · 

O Sa. FERRAZ :- E' questão dífferente. 
O ~B. Du.s DE CARVALHO : - E' questão. que 

julgo essencial saber se podia então, não obstante 
o disposto no art. 53 da constituição, sujeitar a 
proposta do lJOder executivo a tres commissões, 
quando o citado arL1go determina que seja exa
minadil por uma. 

A caman em 1839 entendeu que para bem da 
economia do tempo e melhor trabKlho devia 
dividir em tres com missões que examinassem 
esta proposta, e assim se tem praticado. Ora, 
parece que a questão que o nobre deputado 
suscita ag.ora não é para o caso, mas para ssber 
se a re~olução de 1839 é legar ou contraria á 
constituição: se é contraria. revogue-se, decida 
a camara que seja uma só a commlssão que 
examine os negocios de todas as repartições ; mas 
emquanto nilo fór revogada a deliberação de 1839 
niio vejo razão para se accu~ar o Sr. presidente 
por ter dado para ordem do dia a discussão da 
propoa~ do pode• executivo na parte quP. diz 
respeito a tres ministeriml já convertida em pro
jacto de lei : nem eu vejo necessidade urgente 
de serem presentas á casa os orçamentos de todas 
as repartições. 

O SR. FEil.BIU :-Da rocei ta 't 
O Sa. D:us DE CARVALHO : -Pôde ser que o 

da receit·• SP.ja necessario; mas logo que ha tres 
comnussões, a cada umn das quaes estão in
cumbidos tratalbcs particulares, uma vez que 
alguma dP.ll11s lem apresent::do o resultado de 
seus tr:•balhos, pO.Je este entrar em discu><são. 
Direi ainda mais que em 1839 o Sr. Henri<_iues 
de ~ezende queria qut! as tres commlsso~s, 
depo1s do exame particular de cada ministerio, 
se reunis~em en1 uma geral para apresentarem 
um só projecto ; •nas a camara rejeitou esta 
proposição. ' 

Só me levantei par., defender o Sr. presidente, 
e para mostrar que procedeu muito conforme ao 
regtmento quando deu para a discussão materia 
que jé. tinha ,;ido examinada pela commissão 
competente. 

Se o Sr. dspatado insiste. no exame, eu o 
mandarei fazer. 

O requerim!lnto do Sr. Ferraz é apoiado e entra 
em diSCUtiSào. 

O Sr. Oa:J""aU1o e su-.a :-Voto contra 
o adiamento, e acho que é conforme á constituição 
o que se tem praticado na casa. 

Diz o art. 53 da constituição. (L6 o artigo.) 
O que quer o nobre deputado que requer o 
adiamento? E' que a constituição seja cumprida, 
ist.o é, que as propostas do governo sejão con
vertidas em projecto de lei para serem discutidas 
nesta casa. Eu •ligo que, segundo a eonstit.ui~io, 
dividimos o:o trabalhos, porque não vejo que á 
eata caf:'a venbllo todos os ministro!! propOr ao 
mesmo tempo; se o fizessem, então deveriam os 
querer que a constituição fosse cumprida lam
bem collectivamente; mas se o poder executivo 
póde ser exercido por cada um doa ministros 
aeparadamente ; se cada um doa ministros vem 
apresentar á casa a ma proposta de orça
mento •••• 

O Sa. FERRAZ E OOTaosSENHOREs:-A. proposta 
é uma só. 

O Sa. C.&.RVALHO R StLVA:-Eotão eu me retrar.to : 
eu pensava que cada um dos ministros vinha 
apresentar sua proposta separadamente ; mas não 
o~stante ser a proposta apresentada por um mi
nistro, eu creio que nós podemos "discutir o 
orçamento daquelle minist.erio sobre que se tem 
dado parecer ; porque não se póde fallar em globo 
sobre todos os ministerios, e c>~mpre adiantar 
trabalhos: a casa, pelo regimento, assim o tem 
decidido e praticado. 

o Sr. Ferl"a.:z::-Sr. presidente, autor do 
adiamento, ea vejo-me na necessidade de o sus· 
tentar. Eu não desejava entrar na discussão, 
porque eu tive a infelicidade de V. Ex. suppõr 
que eu queria ,primar em zelo pela execução da 
constituição e das leis; mas eu peço a V. Ex. 
e ao Sr. 1• secretario que considerem sempre o 
que digo como razões em favor da opinião que 
sustento, e não como desejo de censurar os actos 
da mesa, cuja reputação e boas intenções en 
muito respeito. 

A argumentação do nobre 1• secretario fol hoje 
muito fóra do estyle> porque procede sempre que 
toma parte nas nu:;sas díscus:;ões ; nós temos 
admirado constantemente a sua logica, a boa de· 
ducção de. suas idéas, mas no caso presente creio 
q~e elie se afastou deste estylo e norma de 
proceder. Diz elle : -a constituição quer que a 
proposta seja examinada por uma- commissão ; 
logo devíamos examinar sómente em 1889, qu&ndo 
se com111etteu este exame a difierentes com missões, 
se foi infringida a constituição e não agora I Se
nhores, a constituição o que exige como essencial 
e inJi$pensavel é o exan,.,, embora elle seja feito 
por uma ou mais commissõE:s; o mais é cousn 
propria do regimento da casa. A. casa considerou 
indi:>pensavel que seja commeLtido esse exame 
a mais de u.!T.a commissão, porque o trabalho 
era immenso, e exigia de mais conhecimentos 
"Sariados, que não era possivel que se reunia~em 
em uma commissiio de tres membros: mas o que 
era essencial era o ~>xame, e pEirgunto, b.ouve 
exame da proposta ? Houve, mas nio na parte 
ma1s essencial que diz respe1to i& <lecretoçilo dos 
impvstcs ; não se deu exame completo como quer 
a constituição, e nito se pódo~ dizer que exu•te 
proposta do governo convertida em lei. Isto pelo 
que re>~pelta ao Sr. lo aecretario. 

Quanto ao meu amigo deputado do CearA, 
permitta que lhe diga que o deac<~nheci nestl\ 
occasião, e ruto pud.e attr•buir a sua argumen
tação senão a falta dr. conhecimento de que o 
orçamento f.tzia o objecto de um• sõ proposta e 
não de muitas, que o nobre deputado pot um 
aparte que lb tJ dei demon~trando que a proposta 
era uma só. e que cada ministerio faz1a parte 
da mesma proposta, verificou logo, á vista deste 
aparte, arriou bandeira, e reconheceu que a 
constituição exigia o contrario ; mas ao me;;mo 
tempo que reconhece isto, quer que por motivos 
de conveniencia que não existem, a constituição 
seja violada. Eu posso dar em cada um de nós 
um fundo de sabedoria, acima do ordinario ; mas 
hão de me pernuttir que emquanto a constituição 
nos reger. eu repute este fundo de aRbedoria 
abixo daquelle que deve existir na constituição. 
Póde ser que se dê toda a · vantagem qae 
Q nobre deputado considera, ma." . eu entendo 
que a maior vantagem que póde haver é 
da execução . das leia, emquanto não são refor
mados ou abrogadas e qnaes ~ão as vaotageoa 
que o nobre deputado descobre '! Diz elle que para 
economia de trabalho cumpre que o orçamento 
seja discutido aos pedaços ; aasim o ma11da o 
regimento, mas depois de converUda a proposta 
em projecto de lei ; e aa ainda o Dlo foi aanão 

'i 
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a respeito do lo, 2o, So e 4o artigo, como póde 
dar-se esta eonveniencia '! 

Eu estou que o nobre deputado não fallaria se 
tivesse atter.dido a qua a proposta era uma 
unica e -~ne abran11ia di1lerentes artigos : são os 
dous pontos cardeaes. 

Mas vamos á conveniencia. Quem pôde fixar a 
despeza sem considerar a receita . Temos nós 
prompto o trabalho da recE>ita '! Não: como pois 
podsremos fixar a despeza? 

Ma~;, Sr. presidente, não haverá alguma outra 
consideração que nos le•e a dar este passo do 
adiarmos a materia até que seja convertida em 
projecto de lei ? Ha uma: eu desejara que as 
commissões dessem o seu parecer sobre o pro· 
jecto de orçAmento apres<!nt>tdo nesta seseão : e 
não poderemos em uma só lei abranger anuo e 
meio que nos f11lta? Isto é economico (já que o 
nobre deputado fallou em economia da trabalho}, 
porque, se levarmos a discutir esta lei, ella terá 
só de ser promutgada talvez em Setembro, e 
neste caso a\nda que trabalhemos na outra para 
1817-1848, não poderá passar em tempo no se· 
nado, e não pasRando, vem a medida excepcion&l 
da prorogação, de que devemos fngtr, porque são 
cousafl estranhas A marcha r~gular dos systemas 
representa ti vos • . 
Vamo~ ã outra convenienciR. O ministerio en· 

trou de novo, e deve ter tempo para pens•u bem 
em uma ma teria destas, porque, segundo .as minhas 
convieçõe~. creio que não pôde haveradminiRtração 
no Brazil actualmente que tenha por fim a prospe
ridade 1ln paiz, sem que tome p)r guia a economia; 
e para que s~ja preenchido e"te desejo, p1·ecisa 
ter conhecimento profundo ·da natureza das 
despezas, da ~ua qualidade e dos desvios das 
rendns publicas.; conhecimento este que uma ad· 
ministração não pód<l ter sem que tenha tempo 
para o adquirir. Ora, ha doze ou treze dias (nem 
tanto ba) que existe o ministerio aetual, e pôde 
um ministerio novo ter conhecimento de uma re· 
partição importante c:omo a da marinha, guerra. 
~t.c., onde são grandes c)S disperdicios, grandes 
as duplicatas que apparecem 't O ministerio deve 
ter ten1po para conhecer a qualidade de cada 
artigo do despeza. Demais, D<!gocios complícados 
exi~tem em todos os ramos da admiHistração, uós 
deso-jamo• sflr delles in!c)rmados, e um ministerio 
tio novo póde·nc)s minlstrtlr utas inf.:>rmações'! Dó 
certn que não. 

Ora, estas razões e outras qu.e a sabedoria da 
casa deverá Hupprir nii.o aerão suf!icientaa para 
que o adiamentu teuba lugar ? 

Quanto a mim, sigo sempre o princípin que, 
quando o \ei determina só cumpre obedecer ou 
roformal·a; maa emquanto não é reformada 
campre obedecer. A lei manda que se não discut~ 
propost.a do gov!-lrno sem que sejll convertida 
em projecto de let: cumpramo& a lei ; parta de 
nOs o e~emplo de respeito á lel para que se 
possa ;,:ugir que o povo a r6speite e cumpra. 

Agora cabe·me prevenir uma objecçiio que parte 
do lado de um tJobre deputado pela Parahyba 
que pergunta se a.s arestos da ca~a são favoraveis 
e quer mesmo que se mande esgravatar t.Qdas o~ 
archivos para ver se acha precedentes em apoio 
da sua opinião. 

Sr. president~, o argumento baseado nos pre
cedentes é o petor dos argumentos : quereis distll 
um e:r.emplo 7 Eu o apre11ento. Foi decidido nesta 
casa que o ministro que era ,;enador podia tomar 
parte nas nossas votações. (Motn.mento de CUrioli· 
®de.) Eu referirel o faet.G:-Um ministro que era 
senador veio discutir o orçamento, e a camara 
decidia que elle votasse como mtJmbro della, isto 
consta d!il acttiB· 

O Sa. NuMa !dACB.U)O: -E' erro de im
pr6nsa. 

O Sa. FEQ.lz:-Eu me comprometto a apresentar 

aqui este precP.dente, e um Sr. deputado pelo Rio 
de Janeiro (referindo-se ao Sr. Paulino) poderá 
afiançar o que dig.,, visto que tem compulsado 
a collecção das actas com cuidado e reflexão. 

Por consaque!oCla, este argumento dev~ desap
parecer á face da constituição, 

Mas ta.cs precedentes nii.o existem, nunca entrou 
em discussão um artigo de proposta do governo 
sem qu " ella toda fosse convertida em projecto 
dd lei. Ora, eu allego em meu favor uma opinião 
que a casa r~conhecerà como muito valiosa ; é 
a do oobre deputado q11e- acabou de ser ministro 
dos negocias estrangeiros, e que foi presidente 
desta casl\ : elltl creio que não sujeit<..u á discus
alio o orçamento sem que a commiasiio de fazenda 
apresentasse o se11 parecer. 

Uu Sa. DBPUTAoo:-E' precedente. 
O Sn. FERRA.z:-Eu invoco o parecer de uma 

pessoa cuja autoridade i\lus~rada vale muito como 
argumento, mas não posso ccnflar na minha 
memorla. 

O S•·. Dlaa de Oarva.l.b.o: -Não posso sa
ti~fszer em toda a extensão as informações que 
pedia o nobre daputaoio peli1 Parahyba: ::nas posso 
dizer qu6 em 12 de Março do anno passado entrou 
em discussão o ·orçame .. to do imperio, e na ses5ão 
de 15 foi que a com missão de marinha e gaerra 
aprdsentou seu parecer. 

O SR. CoELHO BASTos:-Q11em era presido3nte ' 
O Sa. Du;; DE C.\RVALKo: -Era o Sr. Limpo . 

(Risadas . ) 
Julg,tda a mataria discutida, é rejeitado o re· 

querimento. 
Entra em discussão o orçamento do imperio. 
O Ss. GETULIO: -Desejo saber se está em diA· 

r.ussào o art. 1• com todos os seu,. paragraphcR. 
0 Sn. PRESIDENTE:-Sim, senhor. 
O Sa. G~>:OULIO :-Então quero mandar uma 

emenda. 
on:~rece a emenda. 
o Sr. Ferraz.:-Sr. pr11sidente, quaai todo" 

os paragraphos rto artigo da propo11ta qut' está 
em Jiecussào eont6m diapoaiçõoa que fazem objt~cto 
de lel(i-laçào permanente do P'-IZ ; el111 compre
b.mdo o que o.liz respeito ao~ alim11ntoa e dottt.çilo 
da f11milia imperid, e contérn o que diz re•petto 
á dt>11peza p>:!ssoal de certoll eatabeleclmentoa pu· 
blicos : p-.1r eont~equencla, declaro que darei o meu 
voto a favor de tl)das estas deapP.ZII" dxu Hm lal. 
Nt~calsaria~t por.;m me s :\o algum!ll informaçõe~t, 
das qua>!s náo posao prolacindar, porq11e cuncl!rnem 
a uegocios vitae~ do paiz. 

A hora está bastante adiantada, mas eu me vejo 
na necessid ... de de occupar por algurtl momentos 
n alwnçãl> da casa, pau nio deixar o orçamento 
do imperl() votar-se sem discussão alguma, e 
porque mesmo a casa não Jev" ter o desprazer de 
ver o Sr. mini•tro do imporio com assento na 
casa, e não poder ao menos apresentar Ruas 
idéa~ a respeito da administração, a respeito da 
política, e esclarecer alguma eousa do que a 
resposta do S~~~o. ministro da justiça niio deixou 
bastante elucidado na. sua succinta declaração qne 
ha dtas nos deu. 

As informações que peço ao Sr. ministro são na 
se~uintes: 

Se . já está decidiu a a grande q_ueatão entre o 
nosso paiz e o de Napoh!~<, R respetto do eontraeto 
de casamento de S. M. o Imperador, na parte que 

. fi:z:avJ~ ·a dotação-de S. M. a Imperatriz em mais 
de lOO:OOOS fortes, ou em umA certa somma de 
ducados equivaleute a uma tal quantia. 

No anno passado avent~l nesta casa esta 
quesUo ; infelizmente naquella época não pôde 
ser ella bastante elucid•da: reinava o systema 
da inercia; as euusas uio podião ser bem conhe· 



Câmara dos Deputados - Im presso em 13/01/2015 16:31- Página 10 de 12 

SESSAO EM 12 Dt: MAIU DE 1846 51 
eidas ~ o myaterio o mais tenebroso cercava os 
negocias da repartição dos estrangtdros ; a casa 
não rõde bem orientu-::~e sobre uma que,.tão 
vital a t.1dos os respeitos, porque traz compli
eaçõ~s extern•s; porque importa de algum modo 
uma ferida feita á constitUição : e porque se 
oppõe a uma lei que faz parte da nossa legis
lação permanente .. Sendo assim, vejo-me na 
necessidade de pedir ao Sr. ministro alguns 
esclarecimentos sobra este artigo, se estão já 
acabadas as questõ<~s qu~ derivào. do tratado de 
matrimonio de S. M. o Imperador, na parte que 
diz respeito á dotação de S. M, a Imperatriz, 
porque acho muito conveniente que os tratados 
sejão cumpridos á risca ; mas tambem acho con· 
veniente que sejão feitos conformo a norma esta
belecida na constituição. 

E' motivo tambem, Sr. presidente, nio · digo de 
curiosidade. mas de interesse, sabermos se a 
licença concedida ao esposo da Sra. princez:1 D. 
Januaria foi prornga.da. E' um objecto de magui
tude. Eu entendo que o interesse do Bcazil é vêr 
o mouarcha rodeado de uma numerosa tamHia, 
augmentar-se assim o esplendor do t.hrono, perpe
tuar -se dt•sta maneira, permitta -se que assim o 
diga, a dynastia reinante, e termos no nosso paiz 
maiores garantias de conaervação e prosperidade. 
Neste sentido creio que foi ba:~eada a loi que 
fixou a dotação da familia imperial. O Brazil 
não estava nas circumstancias de crear tão 
grandes dotações, mas tinha necessidade imperiosa 
de rodear o tnonarcha d~ numerosa familia, ll de 
augmentar assirn o esplendor do tbrono. Urn dos 
pensamentos dos legi~ladores promettendo e 
creando tão vantajosag dotações, foi manter todos 
os membros da família imperial no solo brazileiro. 
Assim pois, tendo nós, por ~tfeito de um dos 
contractos de casamento, uma princeza em terri
torlo francez, e por eft'eito de uma licença dada 
em virtude de Ulil artigo separado e secreto, que 
acompanhou o contracto de casamento da nossa 
prineez-< a Sra. D. Januaria, tambem outra pessoa 
da f•1milia imperial em Nspoles, é de grnnde 
interesse termos certeza se acaso esse membro da 
familia imperiAl virá de novo habitar entra nós, 
ou se fl.carl para sempre uo territ<>rio europêr>. 

Tendo ou promettido ou atlançado o meu voto 
sobre todas as deapezas bas, vejo·me na nece:;. 
aidade, para poder guiar o meu procedimento 
sobre aquollas que aão meramente de confiança, 
de inda~tar (já EjUe eata é a OCC•1sião propria, e 
já que V. Ex. me deu a palavra) qual a marcha 
do minlsterw. 

O S~:. ministro da justiça, com a candidez e 
ingenuidade que lhe é propria, nos disse :-a 
march" do ministerio ha de ser a mesma do rni· 
nisterio passado, porque me parectt (e eu peço l 
camara que attenda bem para eNte. palavra) por
que me parece que a sua política foi de conci
liação e de concordia ' me parece que o ministerio 
passado só teve por fim, por meio da execução 
du leis e do respeito á constituição, ,,romover 
esta conciliação e concordia. 

Eu supponho que as palavras-me parece
applícadaa a uma questão destas, em um m"mento 
tão solemne, não · da vão ares da convicção que . 
devião ter os ministros da administração prt~sente 
a respeito da marcha seguida pela passada. Em 
verdade utn homem que sempre falla com o co
ração na boca nio poderá dizer que e1fecti-vamente 
fosse o aystema da administração tranaacta pro· 
mover a conciliação, e que os meios de que lançou 
mão eua administração fouem .lllhoa do respeito 
ás leis e á constituiçlo. Assim achei: jwto o 
emprego da restricçio, porque uma adminfatraçíi.o 
nascente níio deve comprorc.etter o seu futuro, res
ponsabiHaaodo-ae peloa desvios da admioittr&çiio 
a _quem succedeu, a qual tantos males fez ao paiz. 

Em verdade a administração pa81ada disae que 
tluha por fim a -concliiação e a eooeor4ia ; maa 

seria com verdade que proferia estAs palavras 
tão doces, tco caras ? De certo que não. A ad
ministração passad'1 lançava e!Stas palavras ante 
o paiz como por escarneo, porque seus factos todos 
demonstravão que nãfl tinha por fim esta concordia, 
esta .conciliação. De o_rdinario os conquistadores, 
depo1s de terem subjugado um territorio, tudo 
exterminado e destruido, proclamão que a paz 
existe no paiz que occupão ; é esta a marcha 
sem(tre seguida por ellos. Por certo a paz existe, 
mas que paz _? SfJlitudinem faciunt, et pacem 
l)ocant . 

Tudo !ICabão e destroem; produzem a solidão, 
e chamão paz áquillo que não é mais d<> que o silencio 
produzido pel11. guerra de morts que fazem a todos 
os que niio têm o mesmo pensamento. 

Os factos, Sr. presidf.'nte, são conhecidos em 
toda a parte. Será na verdade t:ft'eito de uma 
marcha conciliadora e de concordia abater tudo, 
perseguir a todos, e demittir todos os empregados 
de qualquer escala, de qualquer natureza que 
sejão, só por não terem a felicidade de pensaren! 
da me::~ma maneira, empregados que Liubão por 
si o .conceito publico de •lue goza.vào, a fama de 
btlm cumprirem seus deveres, tanto que o proprio 
ministerio o conheceu depois a respeito de alguns, 
e se vio na necessidade de os empregar de novo 
em h\~ares remotos ? Serà marcha conciliadora e 
de concordia aquella que seguio em todas as partes, 
só para ganharem-se as elclições em to·Jas as 
províncias 'l Será marcha concilíadora todos estes 
actos que vimos praticar 'l Não : appellarei para 
a consciencin dos nobres deputados presentes; 
todos que taes actos ap<Jião talvez o fação por 
julgarem feitos em s~u proprio beneficio para 
8ustental·os no poder ; mas o homem o justo, no 
silencio do seu gabinete, não pôde d .. ixar de re
provar actos que não podem conduzir com os 
dictames da jnstiça. Quem não se arripia de vêr 
quanto se põz em pratica, sem respeito ao pudor 
em dlf!erentes províncias, e especialmente na 
província do Rio de Janeiro? Quem não se arripia 
<le vér nomes tão fataes ao mesmo partido ven
cedor eollocado~ nos melhores lugares T I Não 
costumo persooalisar; mas cada uma das palavras 
que aqui prnllro -vai calar na consciencia dos 
nobres deputados. Quem póde louvar o procedi
mento daquelle q1111, s6 com o ftm dos quebrantar 
(não digo bem), de ~~obater um adversario, lança 
miio da infraeçi\o de todoa ... princípios, j~ sup· 
primindo valiosas e gr~&ndea rregueziaa, só porque 
o vi gari o nio Sllgue seus princlpioa, jfl. extinguindo 
empregos, derribando, postergando todas aa leis 
aa mais necesaarias, e ai! garantia e ordem, só 
com um fim eleitoral ? E' verdr~deiramente a hla· 
toria de todos oa tempos, de todos oa lugares, 
depois que o ministerio de 2 de Fevereiro tomou 
a si a direeçilo do paiz. 

Dir·se·ha, Sr. presidente, que isto é uma pura 
declamação ; mas, senhores, quando um deputado 
em minoria se pronuncia desta maneira e \em em 
abono seu ~>S factos que fallão mais do que as 
vozes, os factos que a historia estampa nas suas 
paginas, niio teme ser tachado de declamador. 
Não: o homem de boa fé de qualquer partido que 
seja, ha de sempre exprobrar aquellea que ae 
lanção na carretra dos excessos. Se até certa 
época, como aqui se disse em uma cadeira collo
cada a esquerd<\ de V. h., isto era necea~~&rlo 
para manter o governo, porque ilo contrario oa 
agentes do mesmo governo verião quebrarem-se 
inteiramente llll rodas da r.dmtnistraçii.o , depois 
de certa época parece que nlo devia continuar. 

Entretanto notarei que a respe-ito de uma pro
vincia a marcha da administração foi inteiramente 
excepeiooal, porque o maldito interesse individual 
en&re nós prepondera sempre sobre tod!i• as 
couaaa. 

Esta foi a marcha do governo pasaado ; um só 
era o · prillcipio ·posto em pratica em todu u pro-
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vinciaa com exeepção de uma. mesmo depois que 
já não era necessario, conforme sua propria con
fissão. Depois ~e certa épo~a os des<;jos, de 
concordia erão VJvam<~nte mantfestados, d1zem que 
recommendações :!louve neste sentido, & pa,.tirão 
de todos os l11dos para certas provinc1ail ; os 
presideutes fazilio proclamar tlm tom de pastoraes 
chamando á concordia todos os cidadãos do mesmo 
territorio provincial ; mas não obstant~ a mani
festação de taes desejos. em alguus lug,,res . o 
contrario se dava e principalmente uma !Jrovmcla 
C')ntinuou &tn uma marcha ainda excepcional. 

O Sr. ministro conhece a verdade das miuhas 
propusições , porque elle nE:l!Sa prit;n~ira éyoca 
calamitosa foi deleg>ldo dessa admimstraçao e 
pret~idente de uma província, porque elle seguia
a politica excepcional na provin~ia dur:wte e:;~a 
mesma época, e porque elle segumdo a m···dcroçao 
que o caracterisa em todos os . seus actos cu mo 
homem particul>1r vio-se na nccessidadu de uppór 
barreira á muitos excessos das autoriduJ,s sub .. l
ternas; porque um tal pr•;cedimento lhe graugt.uu 
uma demissão inesperada. Sim, niuguem i~nora 
a razão da demissão do nobre ministro do lujtar 
de presidente da ·pruvincia de Pernambuco, todos 
sabem que o cheftl de · policia da mesm_a provinci~, 
pela sua ardencia em promover a ele1çao, descahi•' 
da confiança do nobre ministro; o qual o resul
tado' A demissão do nobre mi:listro do lug-ur de pre· 
sidente da referida província, e o triump!lt) dA uma 
autoridade policiai, que se desviava da senda · da 
moderação que era mister, seguia e ma i ~ obrava 
como chefe de um oartido do que no intr.ressu 
da causa publica. E' um facto este conhecido 
por todos,facto propalado nesta casa que a imprensa 
aprE:góa por toda a parte. 

Eu não condemno ministerio algum , qu<~uJo 
emprega meios honestos e legítimos para conser
var-se, é esta 11 sua obrigação, e ao cootrario o 
condemnarla por inepto se assim não praticasst> ; 
mas a forço, a perseguição e o extermínio não sfio 
meios legítimos para um tal fim. 

Ora, poderei cu acaso suppór que o Sr. ministro 
do imperlo, o Sr. ministro da justiça, e os outr<• S 
!Senhores, que entrárii.o de novo, e que eu venero 
tanto, em cujos actos temos tantas esperanças, 
que como que l"!stamos aqui em quasi unanimidade, 
em uma especill de calmaria attendendo unicamente 
pelo seu procedimento, poderemos crêr, digo, que 
o ministerío siga esta política de extermiuio, por 
um lado, e sen1 guia e sem norte, por outro SÓ· 
mente dirigido por m~ros caprichos uu pelo unico 
desejo de viver a todo o custo, systema esta que 
ser;cuio o seu antecessor? De certo que niío. 

Vamos a outra parte. 
Senhores, o que .;. de n:::~.is importante uo nos~;o 

paiz é certamente a morcba dos negocias ext«· 
riores. Creio que o nosso estado està para com 
os outros . em uma posição multo ·delicada, espe· 
cialmente pelo que toca 110s nossos vizinhos l'l 
alr;~um paiz da Europa . 

Duas épocas apresentou o n;inisterio pas,;ado, 
uma de desapêgo a tudo quanto podla ser estud,,, 
trabalho ; caracterisada mesmo p<>r um dos seus 
proprios m<Smbros de politiea. de inercia; u outra, 
a respeito dos nef!Ocíos estrangeiros, ti " activi · 
dade, de trabalho, de estudo e de medidas, que 
pod ião mais ou menos habilitar o paiz para eorrer 
mais desassoc:brado na marcha encetada. 

Senhores, de passagem direi que nada ha quA 
possa produzir maiores males ao poiz do que a 
politica da inercia, do que a demora no expediente~ 
mesmo o descuido a respeito daquillo que Incumbe 
a qualquer como empregado publicv nos negocio& 
de aua repartição. Eis ainda outro ponto sobre 
que é preciso explicação. Todoa aablã.o quantos 
ngC1e1os pendião, e de quanto m11mento, da repar
tiçào dos negoeloa et~trangelrot ; todoa aabem 
tambem que conaideravel e reprehe::sival demora 
durante a primeira época do miniaterio paaaado 

deu azo a complicações graves. Q11ererá o mfnis
terio actual seguir esta marcha ? Eu não daria 
um só voto a um mimsterio que quizes;~e seguir 
uma política tiio abomiuavel, que não teria outro 
ft.n senão compNmelter o pobre paiz já compro
m.:ttido a outros respeitos. Eu o ..tigo, porque no 
nosso paiz tudo é excrl pcional , e nós vemos de 
ordinario elevarem·>~tl aqut~lles que na verdade 
por seU$ actos con1o min:stros não devião nunca 
ser chamados na sociedade para émpregos e 
funcçõ~s de grande mont11. 

Tudo quanto a1.é aqui hei dito mostra a necessi
dade que temos de ouvir algumas explicações do 
mínisterío actual sobre o seu programma; convém 
qne o gabinete deix"l apppar~cer o seu pensamento 
de um modo claro, porque a !all" do thror;o nada 
diz sobre o procedilllento e vi~tas do governo na 
sessão actual. Eu peçr, a•>S m•1Us nobres collegas 
que l::.ncem os olhos sobre a falta, e verão que 
não trata nada sobre o futuro, nem indictl as me· 
didas que são de mister : sendo as fal1 11s do tbrono 
de ordinario o prograrn::ua dos traBalhos que 
devem occup~r o ccrrpo la ~islativo, esta não traz 
na·ia, não mostra necessid11de de medida alguma 
sobre commercio, lavoura, industria, finanças, 
exercito, etc. ; entretanto que as falias passadas 
sempre indicavào object.os que car~cião de me
didas promptos. Eis pois mais necessidade de 
uma explic:~çào. 

Devendo eu considerar o ministerio passado 
como representante do parLido que estll em 
maioria n~sta casa, do partido que trovejava pela 
imprensa, pela tribuna e por tvda a parte por 
certas medidas importantes, algumas das quaes 
reconheço ~ue o são, e não tendo dl~ tomado a 
peito a r.:alisação destes ün~, pergunto, o minis· 
t~rio actual deve acasv seguir a m•\rcha do minis
teria passado, querendo o apoio da maioria desta 
casa 'I 

Ainda outro ponto, sobrll o qual talvez a nobre 
maiorill não careça de informações, porque se
gundo o nos:::o systema, nos contentamos mai11 
com lOS respostas de reposteiro do que com as 
respostas parlamentares ; o que desde uma fatal 
época tent assim succedido. F;•llo dessa época 
desde quando o corpo l~gislativo foi perdendo 
grande parte da sua legiLima influencia. Este 
ponto diz respeito a dissolução do minis~erio 
passado. 

Porque de certa época pari\ eá se dissolvem os 
mi nisterios f Por falta de apoio das c~tmaras ou 
do eleitor dos ministros? Não, mü por pequenas 
cousas : umas vezes pela demi~são de um em· 
pregado .••• mas ...• convém seguir a ordem chro
nologica dos faetos ..•. urr.aa vezes porque não foi 
escolhido fulano para senador ; outra porque 
não sabio eleito deputado o irmão de um ministro; 
outra porque louvou-se o r.omportamento de um 
ou outro empregado, ou de uma corporação ; e 
assim vamos sempr" marchando I E não será um 
pbenomeno no syatema repr tJ$entativo cabirem os 
ministerlo:~ por pequenas causas, tendo aliás o 
apoio das camaras? E' uma infelicidade, mas a 
razão disto· está em nós ; segue-se o avesso doJ que 
se observa nos outros paizes. Entre n63 · o sys
tema . representativo esLã inteiramente falseado. 
Tudo concorre para demonstrar a verdade desta 
proposi~o: em outros palzes quando os deputados 
se lembrilo maia do mandato q_ue receberão é na 
proximidade das eleições; aqw é nessa occasião 
que mais procnrão o governo, porque o governo 
é quem f,,:r. u eleições. Defeito é es\e da lei elei
toral, mas alnda ha outra razão; o interesse 
peaaoal domina por toda a parte e em quasi todos 
oa negocioa. 

Perml.tta·me a camara uma breve digressão 
sobre eate ponto. Oa mlniaterioa procurão con
servllr·ae, e como fazem depender suA conservação 
de uma outra fonte que nlo é a opiolào publica 
representada pela maioria daa camaraa, trabalhão 
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por arredar destas toda a lmportaocia, e até por 
acabar com a sua influencia legitima, e só dellas 
se lembrão para legalisar a perctlpção dos impostos 
e rP.ndas do estado. 

Para couseguir maiorias que lhe sejão inteira
mente su}eit;ls, forção as urnas eldtoraes, impoem 
a sua vontade e obrigão os eleitores " aceitarem 
pessoas desr.onhecidas, e és vezes desconceítu&·1as. 
No pod ~r. livre d"s cer.suras e sem receio .te 
encontrare1111o- maiorias in imigas, tratão de arranjar 
os seus negocios, e os dos seus parent~s e amigos, 
e bem !WUco se lhes dá fio bem do . estado. 
Executào a.s leis, como bem lhes parece, gastiio 
sem medida, certos de que tudo lhes será approvado. 
Por outro lado, divididos muitas vezes os mem
bros das camaras em pequenos grupos, conforme 
as provincias a qu~; pertencem, nà.; se importão 
com os principias, nem curão dtlS interesses geraes, 
o que querem é conservar ou crear influencia 
sua nas provindas que habltilo, o que "\Ueram 
é um pr~sidente docil ás suas exigencias e pe
did!ls, ll que promova seus int;,res~es, e assim 
as demais autoridad~s sullalt<Jrnas ; o que querem 
é arranjar os seus ~arentes e amigos, é . ser
vil-os nas suas pretenções e até nos seus 
caprichos. Um tacito contracto fazem coiu o~ 
ministros :-daí-mil os empregos das ltossas 
províncias para nós e os nos~o~. e tlclli com a 
direcçào de tudo, fa.~:ei o que Guizerdes, nós 
vos apoiaremos, votaremos por todas as des
pezas, approvaremos tudo, contantu que nos 
conserveis a direcçào e influencia de no~sa pro
víncia. Ei>~ o que succede, o daqui os males 
que nos ameaçào a exietencia do sydtsma re -· 
presa n tatí v o. 

Se no:> unb:semos sob uma banJeira fixa, 
sob principias certos e invariaveis, obrigariamos 
os ministerios a vivtlr debaixo da in1luencia das 
camaras, e deixarião estes de so1frer modificações 
sem se attender ~ opinião publica representada 
por nós neo~ta casa. 

Já se vê pois que aínd& me vejo na necessi
dade de pedir ao Sr. ministro do imp~rio. e 
tambem ao Sr. ex-ministro dos negocio& es· 
tranp:etros, que nos dê all!uns esclarecimeutos 
sobre as causas da dissolução do gabinete, e 
nos diga &e é -verdadeira a bi11toria contada pelo 
Jor114l do Commerrio a tal respeito. Serà ver• 
datie que Re dissolveu o gabinete por cauu do 
louvor dado a um estraugeiro que commanda 
uma parte das nossas forças navae:~, um estran
geiro que apezur dos titulas e honras com que 
tem 'lii:lo galardotldo, ainda não teve vontade de 
naturalisar-se no nosso paiz, e que só usa das 
honras e graças que se lhe concedem com 
licença do seu governo f Um estran~eiro que 
aluda ha pouco, em 1M4, obteve hconça da 
rainhll Victoria para continuar no nosso serviço ? 
Um oftlciaf que, prescindindo de todas as regras 
e estylos, mandou, ainda ha pouco, responder 
aos vivas dados de uma embarcação britannica, 
que tem sido a mais fatal ao ímperio, que tem 
pcstsrl(ado .todas as .regras do-direito ··das gentes;-· 
o brigue de guerra inglez Grecian, pela tripa· 
lação da galeota que conduzia pelas aguas da 
província de S. Pedro o nosso monarcha 'l Pois 
no momento em que um ofi!.cial deate.l praticou 
uma acçào que d1$via ser reprovada, tun ministro 
não quer anuuir a uma reclamação, uma exlgencia 
milito legal de um seu eolle~:ca para qae ni.o désse 
louvor a um ofticial qne não o merecia I E isto 
é praticado por um ministro que estA em uma 
repartição onde a subordinação é um do1 primeiros 
elementos I E é i~to motivo para a disaolução da 
um miolt&erlo f E' impouivel acreditar q11e esta 
foaae a causa da dl .. oluç.io do gotbinete. 

Eu e•tou que o Sr. mlnlatro do lmperlo llllo 
potlert. dar talvei ett.aa •xplieaç6ea, maa ntou 
tambero que o Sr. ex·mlnlttro doa oe~iH 
estrangeiro• ealari babllUado para dal-u. Nlo 6 

cousa de tão pequena importancia. Qual em 
verdade deve ser o procedimento dos que se achão 
habil•tados pa~a tomar o timão d~ estad•' quando 
vênt que pel~ menor cousa, por rusgas, pôde 
travar-s<3 uma lut•\ entre os min!stros 't A' vista 
deste proceder, a posição de rninistro será con
sidemda de tanto compromettimento que haverá 
todo o desanimo d ~ trabalhar a prol dos negocies 
publícos_ Daqui data a infelicidade em que es:amos 
de que ht)je poucas pessoas se entretêm no estudo 
dos nos:~os negocias, e dos principio~ administra· 
tivos. Daq11i nasce o mal que ha algum tempo 
gras:;a, porque o talento e o saber não é tão 
apreciado como devia ser. • 

Não poderei deixar de aeereseent.a.r ainda a estas 
, refiAxões sobre a nã~J importancia · destes boatos 

um11. outra. 
Este otlicial, se é que foi a causa desta disso

loção, considerada a :Jua m~trcha desde qae com· 
mandúu no Pará a mortandade havida a bordo 
d u brigue Palhaco, não podia ser preferido a um 
ministro, que pulo menos, pelos lu~tares que 
occupa, tern a tõetl favor a presumpção de t.er 
pre~tado não diminutos serviços. 

Fóra de mim e.: t(A o negar os serviços dessa 
otlicial feitos A ind~peudeocia, seus serviços no 
Rio da Prata {apoia~). onde perdeu um braço ; 
não: eu não os contestarei; o meu intento é 
sómente mostrar que a somma de todos 011 seu,; 
serviços, a 11ua importancia não devia ter a força 
sufliciente para derribar um mioisterio. Eu não o 
posso crer, impossível parece-me por outro lado 
que o capricho de um ministro sobre um negocio 
destes trouxesse um tal resultad? I Qu11lquer que 
fosse o motivo dad~ por este oftlcial, parece-me 
(repito) inJpo.ssivel este desfecho. O paiz precisa 
de uma €Xplicação sobre este p'l nto, ella deve 
ser dada, e já tem sido demorada por muito 
temp.J. 

Não posso crêr que sejão verdadeiros os boatos 
que correm. A minha convicção é que outras 
razões mHitérão para a dissolução do gabinete, 
que havta entra os seus membros grandes dissi· 
dencias e que sómente estas dérão lugar á
diAsolução do gabinete. Eu desejava, por honra de 
m11u paiz, ~; !Jt:lo interesse publico que fosse esta a 
l"ll?.ât~. 

Não creio, Sr. presidente, nos programmas 
ministeriaes, porque elles de ordlnario embaem 
muito as camaras, e o~ factos lbe são oppo~toa: 
mas qunndo o programma de um mlnister:o é 
apresentado por pea11oas que em todoa os tempos 
se desvanecêrão de um caracter Arme, ou como 
maglt~trados, ou em outras qualidades, e sempre 
se mostrtuão possuídos do espirito de rectidão, 
devo presumir que o progamma Lem o cunho da 
verdade. Digamos que até têm sido verdadeiras 
mentiras taes programmaa; ·mas ao menos acre
ditemos que quando são apr6sente.dos por pessoas 
de boa fé, é provavel que estas appliquem os 
meios de realisar as vistas políticas nelles es• 

_Jampadas, _e_tomaráõ o. programma-que-apresentiio
como guia e norma do conselho de que fazem 
parte, e neste sentido eu espero pelos actos dos 
aetuaes ministros. 

Aqui terminarei, Sr. presidente, e espero 
te.mbem que o Sr. ministro não deixará de res
ponder ás minhots interpellações. E' verdade qne 
no anno passado o miniso&ro organisador do 
minlsterio actual (digo orga.niaadoat, porque não 
vi aíuda mlnisterio com presidente do conselho, 
nem vejo o ministro de que trato occupando esse 
lugar), quando se lhe pediríto certas informações, 
po11ca attençio prestava, e oecupava·se em fazer 
projectos , que dApols ae reconhecêrio pnru 
ntopiaa, ou d\z\a que nio Unha tomado aponta· 
me11tos. Quando, GOmo deputado ou senador, eate 
ministro 1a u1enta't"a noa banco• da oppotíoio, 
onde 1eaapre eat.Ye, era ezl~rent. de mais, tanto 
qQe nlo pouca• yeiM aalDI•tro• eahirlo um 
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pouco enfadados de suas exigenc(Rs, mas no 
'POder segue uma marcha inteiramerte oppo~ta. 
Eu espero que o Sr. ministro do imperlo responda 
ás interpellações, e dê assim prova de su~ boa 
educação>. Quando um deputlldo f11z uma mter· 
pellação a um ministro, e n:io c1btém •·esposta, 
o facto é um púuco offenúvo á sua pessoa; rnas 
o deputado f<~: parte da camara, e a ofi<'nsa é 
dirigida, não ao deputado, mas á camara. Espero 
pois que o Sr. rni11istro abandone esta marcha. 

O Sa. PaEsiDl>NTE dá a ordem do dia e levanta 
a ,;e:,~são. 

São 8 horas e mei.~ da tarde. 

sessão em i.S de Raio 

PRESIDE~CU DO SR. MUNIZ TAVAIUJ:S 

SOMMAlUO.- ExpedientP..- Orrlem doo di~.- Apo-
3entadoria dos empregados provinciaes. -
Incidente ácerca do o!licio do Sr. brn·tlo de 
Cay>-ú. remettendo o relato•·io . - 01·çamento do 
imperio. Discursos dos Srs. ministro, Getulio, 
Limpo, Lisboa, · Fe2·raz, Lopes Gama e Barro~ 
Pimentel. 

A's 10 bor11s a tres quartos da manhã, abre-se 
a sessão, lê-se e approva-se a aeta da antece
dente. 

Niio ba expediente. 
Entra em djscussão e á approvado sem debate 

o seguinte requerimento : 

nnciona.es, por espaço de seis annos, com a 
clausula de ceder do direito adquirido pelo dito 
contracto, no caso de que a assembléa gt>ral 
legi~Iativa, untes de findo o prazo assim o deter
mine, em razão de ser nec.-ssario o predio para 
o R•·.rviço publico; e repres~ntando o presidente 
da província ser necess:trio o mesmo IJredio para 
11ccommodnr a secretaria da policia e adminis
tração do corrP. io: entende a cowmissão de fazenda 
que deve passar a seguinte 

BEBO LOÇÃO 

" A. assembléa geral legislativa resolve: 
« O contracto =elebrado com Honorio Pereira de 

Azeredo Coutiuhú, do aluguel de uma casa na 
cidl\de de Ouro Preto, por seis annos, com a 
clausula dA ceder desse arrendamento, no casa de 
a assembléa geral legislativa manda.- applicar o 
prr.di•l a alguw uso do serviço publico, fica sem 
effeito, e -> governo autorisado a applicar o d1to 
predio ao serviço da administração do correio 
d1\quella cidade, e da secretaria da policia, ou 
outro qualquer serviço publico. 

« Paço da assembléa geral legislativa, em 9 de 
Maio de 18!6.-Sou.za França.-Mariz-S. Mar· 
tins. » 

O projecto é julgado mataria de deliberação. 
D~· mesmo modo procede-se Acerca do seguinte 

parecer e projecto da mesma commissíio: 
« A confraria da casa de misericordia e hospital 

de caridade da capital da província da Parahyba 
do N"rte, pede dispe!lsa das leis da amorti~ação 
de b~ns de· raiz, para poder possuil-os até o 
valor de trinta contos de réis, comprehendidos os 
que jà possue, e orção pelo valor de oito contos 
de réis. 

«A comn1issiio de fazenda entende que a supplica 
é deferivel, porque respeita a instituições de 
caridade, garantidas pala constituição do estado ; · 
e offer~:ce á consideração da camllra, para es!Je 
fim, o seguinte 

PROJECTO DE B.ESOLOÇlO 

« Requeiro quA se peção ao governo: 1°, o 
otlicio de 81 de Janeiro de 18t0 do inspector da 
tbesouraria geral do Ceará J'laquim Xavier Gu.r~ia 
de Almeida , queixando-se do procurador-fiscal 
José Ferreira Lima Sncupira : 2o, o de 6 de 
Março do 1841 do inspector da mesma thesouraria 
Francisco Emygdio s.,ares da Camara, t~mbem 
queixando-se do ditJ procurador fiscal: 3•, e final
mente, o de data mais anterior, de 22 de Fevereiro 
de 1839, do inspP.ctor interino da já referida 
tbesouraria João Baptista de Castro e Silva, « A assemb!éa geral legislativa resolve: 
dirigindo igualmente uma queixa contra o mesmo « Artigo unico. A conCraria da casa de mlseri· 
procurador-fiscal , todos com documentos que cord~a e hospital de carida1e da capital d~ pro· 
tllmbam devem vir· vin. cta da Parahyba do Norte, poderá possuu em 

« Paço àa camara dos d~putados, 13 de Mai<> llerts de raiz até o valor de trinta contos de réis, 
de t8i6.- Peixoío de Alencar • computada nesta quantia o valor dos que já 

Entrão em discussão , e são approvados os possue ; dispensadas para esse effeito llS leis 
Stlguintea pareceres d11 comrnissão Je fazenda : prohibitivas da amortísaçiio. 

Lo a João A.ntonio MarqU•'S pede á assembléa um « Paço da assewbléa, em 6 de Maio de 1846. 
crt~dito da quantia de 1:9508, importancia de 60 - Sou.za França.- Mariz.- S. Martin1 . 11 
sacc,,a de algodão em J>luma, com o peso d., 390 Fica adiado por pedir a palavra o Sr. Wan-
arrobas, que por ordem do commandante das derley, o seguinte parecer da·comwissão de just.iça. 
!orçu legaes em Caxias, foi obrigado a dar em c i vil : • 
Julho de 1839, quando os rebeldes sitiárão essa « A commissão dt~ justiça civil examinou o 
cidade. A commisslo ~ntende que ao governo requerimento de Manoel Lopes de Souza, escrivão 
compete conhecer do requerimento do supplicante, dos feitos e execuções da fazenda publica na 
guardadas as fórmas l"'gaes; e que só depois de provincia do C<!arâ, no qual expõe o supplicante 
liqaídada a sua inteução, e obrigação da fazenda que, sendo escrivão do civel, foi designado (!elo_ 
publica, terá lugar a decretação ~e-~ndos_para_o _ _ presidente da província para servir interinamente 

. respecti\"o -pagamento. -· - --- - -- o otlicio dos feitos da fazenda na mesma pro-
« Paço àa assembléa, em 6 de Maio de 1816 - vincia, em con1equencia do que impetrou elle do 

Sou.za Franca.-Marit.-S. Martin1 . » governo iwperilll a propriedade do me1mo <.f!lcio, 
2.o « A eamara municipal de Cabo Frio pede a qual lhe foí conferida por decreto de 2t. de 

que a asaembléa geral li:le conceda a venda doa Outubro de 18&~ , e expedlo-•e·lhe titulo de 
aforamentos de marinha do seu município, para servenlla 'fltatlcla do reCbrldo otiStlo, pelo que 
eonalituir parte da sua renda. A commi~são de percebeu o ordenado e •·muiiiiWHPtus decretados 
fazend'l entende que constituindo essa renda pela lei. n. 2.12 de ~ 4,. Nllnmbru 4• l!JU, ma• 
parte iia renda geral, não ha motivo justificado de que o ordenado lhe fóra de pula •u•peuao ptl4a 
desfalCilr a mesma renda geral com essa dedução. thesouNria da provinc1a, em oonllqueoola do 

« Paço da assembléa, em 9 de Maio de 1816. ser tambem o suppllcante dterldo do ciYel; 1 
-sou;a França.-Mari.r. » . em Cúnsulta do tuesouro pablleo naclunal n. 711 

U-se o seguinte parecer da mesma commissão: de 6 de Outubro de 18&2, decido o ao•eroo que 
c Tendo rematadl) em prsça na cidade de 011ro o supplicante não devia vencer ordenado al1um, 

Pret•J, Honorio Pereira de Azeredo Coutinho, o pelo lUe recorre á esta eamara, pedindo uma 
aluguel de uma caaa pertencente aos proprios medida legislativa a este respeito. A coauPINlo, 



Câmara dos Deputados -Impresso em 13/01/2015 16:31- Página 2 de 15 

SESSÃO EM _13 O~: MAIO l>E 1846 55 
porém, em presença da lei n. 242de29 de Novembro 
de 1841, art. 10, considerando que " ~upplicante 
niio é simplesmente servent11ario interino, e sim 
vitalício, em consequencia do decretll de 2-1. de 
Outubro de 1842, que lhe conferi<> o meoclona:lo 
oflicio e do titulo que llle foi passado, do qual 
pagoo OS respectiVOS direitos, e de parecer que 
o supf!licaote tem direito ao ordenado decretado 
pela. Já citada lei, e que, como esta não l."arecc 
de interpretação alguma legislativa, seja o re
querimento do supplicante d11vclvido ao governo, 
que lhe fará justiça. · 

« Sala das se5sões, 12 de Maio de 1846.
Cerqueira Leite.- Dr. FrançCJ Leite . " 

ORDEM: DO DIA 

APOSENTADORIA DE E!IPBEGADOS PROVINCL\ES 

Contiuúa a 2• discussão do projecto que inte!'· 
preta o $ 11 do art. 10 do acto addicional. 

o Sr. Lopes Gam.a :-Sr. presidente, eu 
não SI)U daquelles que olhào para as assembléas 
provinciaes como antigamente se olhava, com 
poderes exorbitante~ e qussi illimitados; reco· 
nheço que il necessnria a centralisação atá certo 
ponto, porque é minha humilde opinião que. a 
administração convém ser ampliada, e por asstm 
dizer, derramada; mas que o poder deve .de 
ser mais conuentrado possível; porqne da u01ão 
nasce a força, como todos sabem, pois debaixo 
deste principio ·entendo que não compete ás 
assembléas provinciaes legislar sobre aposenta· 
doria de seus empreg:\dos, porquanto me parece 
ser isto contrl\ a constituição do impeno. A 
constituiÇão (creio que no art. 102 $ 11) dis
põe, que ao poder executiv<> compete conceder 
honras, titulos e mercê,j peeuniarias, dependendo 
estas da appr0vação da assembléa geral. Ora, 
este artigo não foi, nem podia ser reformado pelo 
acto addicional, porque é um direito politico ; 
comn pois tiral-o do poder executivo e da assew· 
bléa ger>\l. quando se trata de dar dinheiro, 
passal-o para '.ls assembléas provinciaes e para os 
presidentes das províncias ? Demais, em que 
artigo da constituição r"formada vem expresso o 
poder das assemb!éas para l~gislartl~ 11obre apo
sentadorias, que san sem duv1un pen~oes, mercês 'l 
Eu ntio faltarei sobre 011 inconvenientts que se 
seguiráõ de semelhante mfldida ; porqde argu· 
meutar sõ com abusos niio me parece muito logico ; 
mas não vejo iuconveniente algum em que con· 
tinue~~> as apo<entadorias como se acbão, pois as 
consideN, ~e~~;undo di11ae, como mercê~, como 
graças (apoicado1), visto que em nenhum empregado 
descubro direito para ser aposentado , nesta 
meteria attende.ae ás razões de equidade e nlio 
de rigoros .. justiça. Entendo, pois, que taes 
graças, taes favores devem conttnuar a fi.:ar uo 
poder executivo geral. Assim era antigame:::te, 
meus senhores ; os .:apitães-generaes davào muttos 
etnprogos secundsrios, para isso não era mister 
rnllndar á eórte_; _mas depois para a retvrma ou 

·apóseiitádoria recorria-se ao s!lberano ; por-:tue 
não continuaremos desta maneira a tal respeito, 
que alil\s está de aceordo com a constituição, e 
não vai de encontro ao acto addicional '! 

O Sa, W.A.NOdLEY:- Porque niio estamo~ no 
tempo dos capitães-generaes. 

O Sa. LoPES GAJü.: - Embora não este)atn()S 
no tempo dua cupitãee-generaes ; mas ist.o não 
o1ferece inconveni.mte algum, ao passo que a 
opinião contraria parece-me não só inconstitu· 
cional, senão uma porta aberta para innumeraveis 
abuaoa. 

M.aa, dir-ms-bão : donde se ba de tirar este 
dinheiro! Sem duvida ·doa eofrea lrovineill!fl; 
por "Dtllr& o poder executivo nlo de todo o 
jmperio ! Oull que t.odu u le6a prorillclaea 

viessem a s&neçiio do poder executivo I H~veria 
mais harmonia, haveria mais unidade. niio veríamos 
tantas extravagandas nas leis provinciaes I Não 
verian1os aqui empregaclos de repartições ou 
estabelecimentos homogen&os aos geraes perce · 
be10do maiores ordenados que este;l, a lli muito 
menos, segundo as protecções ou iotrigas locaes. 

Parecerá a nlguem que estou muito centralisadot·, 
sim, sou centralis>\dor, mas em termos babeis; 
quero a centralisac;ão do poder ; mas ao mesmo 
tempo a reprovo, quando demasiada em objectos 
de mora administração. Considerando pois as 
aposentadorias como mercês ; e vendo que cvn· 
ceder mercês sõ compete ao poder executivo, nio 
quero tirar a este uma das suas mais nobres, mais 
import.ant~s attribuições. Resumindo, pois, o 
meu discurso, voto contra o projecto em dis
cussão . 

o · Sr. Marinho: - CteiÓ que nada mais se 
pôde accrescentar pró ou contra a projecto que se 
discute ; entretanto taes principias tentlo ouvido. 
que ar:recíit':l dever tamb~m dar a minha opinião 
a respeito. · . 

Eu estava na intenção dll votar pelo pro)eeto, 
não estava determinado afallar sobre P.ll'l, porque, 
como disse, estou convencido que a materia esté. 
mais do que discutida ; mas o nobre deputado que 
acaba de fallar qnasi que me provocou a. pedir a 
palavra. Porque, meus senhores, acredito q~e 
não se tráta agora de saber se P•Jr ventura ma1s 
convém ao pt~.il: os principias de ceotralisação ou 
não ;entrallsação ·: nós não estamos decretando 
uma constituição, não estamos fazendo <? • acto 
addicional ; só tratamos de dar ao acto addic1onal 
aquella intelligencia qne jnlgamos qne foi a mente 
do legislador c• ,nstituinte .. xarar neste ou naq!Jelle 
artigo. Se pois os principias do açto addtc1on~l 
são mais consentaneos cu·m as . ldéas da nao 
centralisação, é isto o que nos cumpre declarar, 
porque nós nã.o podemos actualmente emendar o 
acto uddiciontt.l ; se estbs princípios ~ão _mais c.on· 
fo1 mes com as idéas da centrahsaçao, é 1sto 
tllmbem o que dev'lmo" declarar. 

Ora, na qnest.ào de que se ~rata, . quaes são 
estes princípios? Eu., Sr. presidente, en~endo que 
nos ditrdrenL"d paragt·aphQS do art. 10 evidente• 
mente está cons<&gnldo o direito que têm 11s 
s88embléas proviuciaes de l~>gis1ar !!Obre o caso, 
fórma e tempo por que o empregado provinci!'l 
póde aer aposent11do. Nilo me parece que rallár.ao 
com muita e:uctidiio aquelles senhores que dts• 
cutem ,;e por ventura pertence á8 assembléas 
provincitles o direito de 11posentar empregados 
prQvinciaes ; croi.o -tue tratar a qnestão por estl\ 
fórma , é inteiramente deslocal-ll . Os meus 
princi!•ios a este respeito sãu estea : per
suado me de que aquelle empregado. q!le creado 
por legislação antiga não tinha o d1re1to d~ ser 
aposentado, não póde o president~ ~a provincta 
lljio:~entar, nem a assemb~éa provmcial.approvar 
a aposentadorill, porqne 1sto equ1v~lena a uma 
verdadeira .pensão, e este · direito nau reconb~':O 
nem no presidente uem na >\SSembléa pr_ovtnc1al. 
Mas aquelle empregado provincial, <:!U se)& creado 
por lei antiga, em virtude da. qual ttnhll o dt.relto 
da aposentadoria, e que passou pelo acto addtctonal 
a ser empregado provincial, e aquell~ emp~eg~d1o que foi creado em virtude de uma le1 provmc1a , 
nàu sei como se possa cont~star é.s assembléas 
ptovineiaes o direito de dizer qu., taes empr~gadoa 
depois de ter servido tantos annos poBSao ser 
apoeenta..tos. N<lgar isto paro>ce·me que é negar 
os princípios 4ue mais evidentemente se deduzef!l 
de to<t.>s os paragraphos do art. lO do acto addl· 
cional. Como se póde conceber que á fl!Sembléa 
provincial, a quem os nobres depotados nao podem 
contestar o direito de crear um ewprego pro· 
viJu:íal, nio 86ja tambem permittida a faculllade 
de dizer: -o homem que tiver 4e eserc:er ea&e 
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emprego deverá ter tacs e taes habilitações ; n 
este homem serão concedidas taes e taes vanta
gens, e entre estas o direito de aposl!ntadoria 
quando tenba de serviço tal numero õe annos? 
-E creio que estes prmcípios são incontestaveis. 
(ApoZados.) 

Nào po~so concordar com o principio de alguns 
seuhores quando dizem que as assembléas pro
vinciaes podem livremente despender os dinheiros 
das provincial> como bem lhes aprover. Parece· 
me alguma cousa destruidor so:melhante principio, 
porque as asst>mbléas provinciaes têm o direito <ie 
decretar despezas, de repartir as contribuições, 
mas sempre debaixo dos princípios consagrad,>s 
na constituição .•• 

O Sa. Nm-.'l!:s MACHA.JJO:-E quem diz o con
trario Y 

O SR. MARIN!Jo:-Tem -se dito. Digo pois que 
o direito que têm as assembléas provinciaes de 
legislar sobre a aposentadoria de empregados 
provinciaPs é expresso nas differentes disposições 
do art. 10: á ellas perteuce decretar a creação de 
empregJs provlnciaes, a ellas não se póde negar o 
direito de impõr condições a esses empreRO~<, e de 
estabelecer vantagens para os empregados. Mas eu 
desejava que se riscasse u paragrapho que ahi 
vem especificado na resoluciio, ou que se ac· 
crescentasse o~ 7o que é o que dé ás as11embléas 
provmeiaes o direito de erear empregos provin· 
cises. c(,m esta modificnçiio voto pe!Õ project<>. 

E' lide. e apoiada a seguinte emenda do nobre 
deputado: . 

« Accrescente-se-os ~~ 7 e 11. » 
o S:r. Souza F:rança.:-Sr. presidente, 

coneluio o Sr. deputado o seu discurso pergun· 
tando como é que se póde negar ás assembléas 
provlnciaes o direito de legislar sobr" a aposen
tadoria doa empregaJos provinciaes. Eu responào 
qae pôde-se negar lendo-se o acto addicional, 
mas lendo-se de vagar e não precipitadamente. 
O a.::to addicional diz, nn art. 12. que as assembléas 
provinciaes nllo poderdõ legislar sobre objectos nllo 
comprehendidos nos dous pr-ecedentes Qrtigos (lO e 
11); resta pois demonstrar que nas doutrinas deste~ 
dou'> artigos está comprebendidn o direito de 
legislar sobre aposentadorias dos empregad(ls 
proviueiaes; e se nãc se demonstra i--to, como 
ainda se pergunta se se póde negar ás assem
bléas provinciaes o direito de l€gislar sobre 
aposentadorias t Pois o aeto addicional não lhes 
denega essa attribuiçào no arl.ijlO 12? 

Um nobre membro da commissào que foi autora 
do projecto disse qua a commissão não tinha 
achado este direito (nem o podia achar) no ~ 11, 
mas sim no ~ 7o. Ora, eu pergunto se a especit:
aposentadoria-vt~m mencionada expressamente 
nos attigos 10 e 11 'l Não está mencionada; logo, 
não têm as assembl6as provinciaes tal dtreito: 
o que o projecto tem por fim pois é cstabeltcer 
um direito novo (apoiados), um direito essenchl
mente constitucional, porque respeita a attri
bnições de poderes políticos : e como é que por 
meio de uma denominRda declaração se quer 
estabelecer um direito novo em materia de 
attribuições de poderes políticos' Por ventura 
póde a aaaembléa geral lP.gislar ordinariamente 
sobre taes attribuiçõea? Não segurameote, porque 
a couetituição reservou LOdas as l"fl&oluço~s do 
corpo legialutivo que verr~arem sobre dirtlitoe 
pohticoa e lnllividuae• para decretação eapeeial 
ele reforma ; não se póde por lei ordinarla alterar 
senão oa seus artigos, que alio meramente Inte
grantes da meama constituição, nunca porém 
artigos qu'il são essencialmente conetatucionaes. 

Oa t~enhorea que advogãc. a causa do projecto 
como não podem demonstra.,. que este direito 
es'á comprehendido em algum dos artigos 10 e 11 
do aeto adJiciona}. dio·nos por base da sua 
opiolio um juiso illativo. 

Mas, senhoras, podaremos nó>J nuuea legislar 
sobre mataria de attribuições de poc.leres politic11S 
fundados sobre um juizo lllativo 1 De maneir:l 
nPnhumll. Se o dir·•itn é eonveniAnt<!, estabeleça-se 
muito embota, mas nào se argumente a exi8toncia 
delle por sua conveniencia. Por mais '}Ue force 
o meu entendimento, não posso chegar a outra 
con~lusiio senão que o projecto chamado declarl\· 
torio estabelece um direito novo. Confio na 
Provi.iencía que não passará no senado ; confio 
na Providencia que não será sanccionado, quando 
passe, porque cuido que uão baveré. governo que 
sa11ccione tal resolução 

o s:r. Souza Ma.:rtlns:-A camara talvez 
ficará sorprendida que eu tenha d11 vot!lr contra 
este projecto sen·do da opíniào daquelles st~nhores 
que o sustentão, isto é, estando persuadido que 
ás assembléas provineiaes compete a faculdade 
de aposentar os seus empregados. Os nobres 
deputados :jUe sustentão o pr•ljecto, principal
mente o nobre deputado por Manas que fallou 
ha pouco, com argumentos muito claros, em 
minha opinião, muito convincentes, mostrão que 
á~ a~sembJé ,lS provinciaes compete o direito de 
l~gi:s!ar sobre a nposent~doria dos empregados 
provinciaes, porque o leg:slar sobre a nomeação 
e demissão destes empregadoa é dt! su~t compe· 
tencia ; mas o que 11ão acho razoava! nestes 
senhores, é que sustentando o direito das assem· 
blé;~s provinci11es sobre aposentadorias, nào es· 
ten<.lão o mesmo direito a respeito das pensões. 
(Apoilldos.) lslo, Sr. presidente, é que acho uma 
ín~onsequencia inconcel>ivel; em todas as legis
lações das uações de que tenbo noticia, as leis 
que estabelecem as regras das aposentadorias, 
regulão ao mesmo tempo as pensões dos orpbãos, 
das viuva~, das familiatl dos o:mprep:ados publieos 
que os deixão em destituição. Dea6jo que os nobres 
deputados consultem a le~tislaçào dessas nações, 
e não só daquellas onde está em pratica o regimen 
constitucional, con-:o a França e lngl11terra, rnas 
daquellas tambem onde voga o regi meu 11bsoluto, 
por ex;;mpl<>," da l?russia ácerea da apo>•eutadoria 
doa empregado3 na instrucçào publica ; por 
exemplo, os mestres da instrucção priuo~aria são 
s,•st,utados por con,;tribuições dos municípios ou 
das p .rochias; e na m•sma legit~laçi\o em que se 
marcão os seus ordt~nados suppridos por e.stas 
contribuições, rogulão-se tambem ai! suas apos~n· 
tadorias, e as pensões q1o1e co•upetem aos seus 
orpbãos e viuvas. Mas etotre nós quer-se conceder 
ás assembléas provt ociaes uma attribuiçào e 
nMgar outra que lhe é inteirameute connexa : 
queremos decretar que ás asstJmbléas provin
ciaes compete o direito de legislar sobro a aprJsen· 
taria dos seus empregados : m -ls se acaso o 
empregado depois d~ carregado de annos e de 
serviço morrer, u as~emblfla pruvindal não tem di
retLO de legisl:lr sobrt! a sustentação da viuva e doa 
orphiios de~se cmpngado. Isto parece-me uma 
decisão desor:lenada e incompatível com a boa 
razão: e por isso voto contra o artigo, porque 
elle v,;m a dar uma interpretação diversa daquella 
que eu entendo dever-se dar ao artigo da con~titua
çào; e que assim tem sido geralmente entendida por 
todas as asaembléas p1ovineiaes. Maa, o& senhores 
que se oppoem a este modo de entender dizem 
que 116 ao poder ~xecutiv, e qu~ compet.l conceder 
111ercês pecunJarlas ; e como a penaio é mercê 
pecuni..raa, iuf.,rem que não> é da compHtencia 
uas ll&lllmblót~~a provineiaes. Mal, atonhorea, a 
apoaentador•a oào é tambem mercê pecunlaria ? 
Oomo po\a -v6a \irais ao poder executivo a lacul· 
dada de conceder apoaent.adorias, e só lho! reserva!& 
a faculdade de conceder pensões ? Ha contradicçi!.o 
neste modo ~e entender os artigos do acto addi· 
cional combinados com a coost1•,uiçào. Ao poder 
executivo compete aim conceder as mercês pecu
niarias ; maa a camara sabe que a nossa conati
tuiçio diatingu.io cloua poderes Ieglalativos no 
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estado, o poder geral e o poder provincial ; as 
pensões reRuladas pelo poder Jegislativ(l geral são 
da eompetAneia do poder executivo concedel-as e 
da assembléa geral approval-as, e neste seu tido 
é qae se deve entender o ~ 11, do . art. 102 da 
constituição, quando diz que deão dependen~es da 
appNvação da assernbléa geral. 
. Este. segundo pen&o, é o artigo a que os nobres 
<l<!putados se referem para sustentar a sua .opinião, 
e o art. 102; ~ 11 da constituição, que. diz:-ao 
poder executiTo compete conceder titulos, honras, 
ordens militarea e distincções, em recompensa de 
serviços feitos ao estado, dependendo as mercês 
pecuniarias da approvação da assemblea geral. 
-ürs, pergunto, querem os nobres depu~ados 
reservar ao governo geral o direito de conceder 
pensões aos empregados provinciaes 'l Se querem, 
estas pensões flcaráõ dependentes da approvaçã<' 
da assembléa geral. Dir ·me-hào que sim na fórma 
deste arLigo; mas então quem consignará o di
nheiro para pagar estas pensões? Se é o poder 
legislativo geral, calo-me, e direi neste ca!o que 
compe~ ao r>oder executivo conceder as apose:l· 
tadorias a empregados provinciaes. Mas, se os 
nobr'ls deputados disserem que .não é o poder 
legislativo geral, e sim o provincial que consigna 
o dinheiro, então as as.;embléas provínciaes é que 
devem aEproval-as, e parece-me que será. 11ma 
dt•graáa.,;ao do poder executivo ir sujeitar-se n 
appx:ovação ou reprov~ção das assemhléas pro
vinclaes, .é uma derogação de sua influencia, de 
sua autoridade e do seu decôro. Mas dirão que 
sendo o poder executivo o competente para dar 
p~ns.ões e aposentadorias aos empregados pro· 
VlDCJaes, á. . assembléa geral fl~a competindo o 
fornecer os fundos para o seu pagamento. Seria 
esta uma maneira mais razoavel de encarar es~ 
mAtaria : mas eu pergunto l'e aca~o a a11sembléa 
geral se pôde devidamente encarregar do onus 
ae p~gar n t~d-·s oa empregados que as ass<lmbléas 
proVlneiaes JUlgarem convt.niente crear, e tambem 
a suas v1uve.s e a seus orpllàos 1 O onus é muito 
grande para que ae encarregue ao poder legis· 
lati_vo geral,_já tão onerado com lls aposenta· 
donas e pen~oes.dos seus empregad_os. Nem disto 
vem convt!nJeocla alguma a admimstração, antes 
en~e~do que seria muito perigoso, muito sus· 
cept~1vel o.Je abusos devolver ao podar gf'rd tal 
at1onbu1ção, p1>rque algumas provinclas estão 
mutlO remo~a1:1 da cOrte ; ss pessoas intereasad>~s 
nedsaa pensoes sendo geralmente pobres e dos
validas, não podem fazer valer na cOrte os seus 
direitos, para que o governo gerlll se compadeça 
de sua sorte,_ de maneira que aquellas que se 
achassem ma1s perto, ou tivessem bons procura
d_ores é que senão attendidas ; a as mais Mces· 
s1t11das talvez serião esquecidas. 

Um outro argumento tem sido produzido por 
alguns senhores com uma especie de enthuslasmo 
constit~c!onal: dizem elles que e usurpar uma 
attr1bU1çao do poder executivo devolver ás as
sembléas provincilles o direito de legislar sol>re 
esta materi~. :)r. presidente, ou me engr.no 
:multo, ou nao Bd deve entender a constituição 
da maneira por que se exprimia tão calorosamente 
o no~re depntado pelo R1o de Janeiro. Conceder 
pen3oes. é termo muito generico, e isto póde 
C<Jmp~>llir ás 11ssembléatt provinciaes e a quaesquer 
outru corporações do estado, sem ut~urpar attri
buJçào do .~>xecutivo, porqae vê-81!1 por exemplo, 
as confr<lrlas, a~ universidades em muitas nações 
e até as sociedades maçonicas conc~der pensõ~s 
aos seus confrades, e não se quererá es~nder 
=~~~~t~~~te a estas a competencia do poder 

Ora, os nobres deputados querem tirar ás 
aasembléas provinciaea o direito de conceder 
11enaões ou aposentadorias nos casos aqui con· 
trovertldos ; mas creio que lhe• concedem ea~ 
direito debaixo de outroa \ituloa. Bara 6 a ••-

TOIIO I 

sembléa provincial q11e não tenha . mandado mau
cabos estudar em acl\domias ou institutos de 
outra~ província>'~ á custa do cofre provincial; 
isto é um" pensão, e eu ainda uão vi contestado 
na camara este direito. Outras assembléas, como 
a do Rio de Janeiro, dão premlos avultados a 
quem introduzir um processo de aperfeiçoar o 
fabrico do assucar ; outras dão pensões . a in
divíduos que vão viajar , como fez, segundo 
creio, a de Sergip~. para examinar os processos 
usados em paizes estrangeiros, e os melhoramentos 
de que é susceptível a s11a industria; estaremos 
nós dispost<ls a coarctar todas estas faculdades 
às assembléas provinciaes, porque ao poder exe
cui.ivo sõ compete dar mercês pecqniarias 1 En
tretanto tod1B estas concessões são pensões 
debaiXol de diversos tit ulos ; e nenhuma destas 
autori~ações se acha expressa no acto addlcional 
como competenci!l de a:\sembléas provinciaes. 

Daqui conclllo que aquelles senhores que querem 
coll.rctar as assembléas provinciaes o diretto de 
conceder apos .. ntaderias ou pensões, porque Isto 
não se acha expresso no neto addiclonal, hão de 
se ver enleados nas consequenciils deduzidlls de 
seu• principias, porque não só estas como ainda 
outras muitas applieações têm feito> as 11ssembléaa 
provinc1aes da sua receita que se não achão 
expre,.sl\s no aeto addieional ; uma mandou vir 
machinas artesianas para estabelecer ensaios na 
sul\ proTincia, outra mandou comprar typogra.phia, 
outra mandou engajar obreiros na Europa ; e 
quaes são os arttgos do acto addiciona.l onde 
estão expres•as taes attribuições? Mas eu en
tendo que todas estas cousas são conseq11encias 
do § ã• do art. 10 do act•l add icional. Está na 
letra daste paragrapho que podflm as assembléas 
provineiaes fixar ad despezas provinclaes, fazer 
applicaçào da sua receita. · 

Sr. presidente, muitas vezes M tem aqui argu
m<lntado com os abusos das assembléas proTinciaes 
nestes casos; eu sou o primeiro a lastimar esses 
abusos : mas !I& acaso se deve negar e. faeuld&de 
que as assembléas provinciaes têm nesta parte, 
em coneequencia d;A possibilidade do ab11so, então 
dever-se·lblls-ba tambem tolher a faculdade em 
muitos outros casos em q11.e ellas têm abusado. 

. Estes abusos, 8r. prllsidente, vêm menos da 
vontade dos deputados pro-.inciaes do que das 
rnins praticas, das más doutrinas q11e têm v<~gado 
"esde o tempo do governo colonial, e que elles 
aprendem do mesmo exemplo da assembléa geral. 
O tempo é que pôde corrtgir esses abusos; nós 
sómos muito novos na carreira con:>titucional : 
havemos de tropeçar nesta carreira muitas vezes ; 
mas depois .de muitos desvarios, provavelmente 
havemos de emendar a mão. E' o caso de que 
aqui se trata ; nesta parte de aposentadorias, de 
pensões, supponho que e.s assembléas proviociaes 
têm abnsado, mas ellas não tê.11 feito outra cousa 
mais que imitar a assembléa geral, porque tambem 
a assembléa 11eral tem abusado muito nesta 
parte: as pensoes, as aposentadorias e empregos 
de repartiçõr.s extinctas formão hoje uma Terba 
de perto de l,OOO:OOOS ; e sa accrescl!ntarmos as 
reformas militares, cbeg.,rl\ a 1,600 cont•JS, e esta 
quantia, que vai em progresso cada anno, segundo 
o~ principi<~B bem entendidos do regim~n admi
nistrativo de um pai:& civilit~ad•.J, nio d · Vl& figurar 
nas verbas do nosso orçamento. Depois de todas 
as con~ider11ções que tenho feito imploro _a 
at~nçiio daqnelles senhores deputados -1ue votão 
pelo projecto. Qual será a con~equencia que se 
deve deduzir desta resolqçiio, se ella passar T 
Que as assembléaa provinciaea podem 1.-g.s!ar 
sobre aposentadorias, mas nã'> sobre _pen.sóe8 
que são devidas á• duvas e aos orphao~ doa 
empregados publicoa, de eor~ que por uma parte 
lhes compete o direito ele aoccorrer ao empregado 
publico velho, doente e desvalido que oio Póde 
proaesulr D!) aea 'rabalho, • por outra parte •• 

i 
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lhes nega o direito de soceorrer o orphii:o, a vi uva 
do mesmo en1pregado publico provincial que ficar 
em miseria. Acho isto inconsequente, e por 1sso 
voto contra a resolução, porque entendo que o 
direito de concêder aposentadorias a empregados, 
e peusões ás_ viuvas e_ orphàos_ do. etnpregad_o8 
provinc1aes sRO entre s1 . eonne:~:o~ e ul~e_paravets, 
e antbos silo consequene1a do aeto ad.ltctOnal_ que 
autorisou as assembléas provinciaes a ~egtslar 
sobre a creaçào dos empregos provine1aes, e 
sobre a üpplicaçãQ da:i suas despe~11s. E _co~o 
creio que ~&ind~ nen~uma a:;semblea .P!Ovl_nctal 
duvidou da competenc1a desta attrt!>Ulçao, JUlgo 
inutil e desnecessaria uma resoluçao para de
clarai-o. 

A discussii:l) fi.ca adiada p'l\a hora. 
INCIDENTE SOBRE O OFFICIO DO SR. HA.RÃO DE CA.YRU' 

O SR. lo SECRETARIO (pela ordem) participa qÚe 
neste ml)mento c! que recebe um _officio d1>. Sr. 
ministro da marinha, datado do d1:1 12, pedmdo 
dia e hora para apresentar o relat.Jriv da sua 
repartição. D.:elara est<l eircumstaneia, para que 
pela data do ofll.cio não se supponha que por 
omi~são da mesa não foi elle lido &.ntes. 

Lê-se o offi.cio, e o Sr. presidente designa o dia 
14 pelo meio-dia. 

Tambem S'3 lé o officio do Sr. ministro da 
guerr,., pedindo igualmente dia e b.)ra para apre
sentar o relatori'l de sua reparttção.-0 mesmo 
dia pela uma hora. 

O SR. lo SKCRETA.RIO diz que, continuando a 
dar conta deste expediente, aproveita a occasíão 
para declarar que o Sr. miui~tro dos negocio:i 
est,rangeiros participou não poder comparecer para 
apresentar o seu relat11rio, e por isso_ o _remette 
com officio. Vai o relatorio ás commlssoes res
pectivas. 

o Sr. Ma:rlnb.o como não sabe se este 
officio está mutto ne>s estylos · da casa. deseja 
que se examine se algum precedente ha a tal 
respeit '• ou que se decid:l se pód'l ser dts})el?sada 
nflsta parte a le i qutl obriga us Srs. m1n1stros 
a co•nparecerem na camara para ler os seus 
relatorios. Tulvez fe>sse mais conveniente qu& 
aque\le Sr. ministro que não pudesse comparee13r 
commissionasse a algum de seus collegas para 
ler o relatorio. ( Apoicados .) Como parece s~r 
esta a primeira vez "m que se apresenta um 
caso desta natureza. é sua opinião que se 
firme um precedente que seja decoroso para a 
camara. 

O Sr. Getu.llo observa que a lei não obriga 
aos Srs. ministros a virem pessoalmente apre · 
&Pntar seue rel>ttorios: diz que apresentaràõ os 
relatorios de suas repartições ; e tanto assim, que 
ha precedente na casa de mandaram os :uini~tros 
os seus ·relatorios-

0 Sr. s. Martins diz que, .ainda quando 
não houvesse este precedente. convinha ndoptar 
um. Observa que a camua não pôde obrigar a 
um ministro que está doente a vir á carnara, 
porque a impossível ninguem é obrigado. Declara 
que at.é acba desair.:~so vir um ministro á, camara 
fazer a !eit11ra de 11eu relatorio a que nin~tuem 
attende, pois que em taea occaslões ê costume 
estarem os membros da eama.n. distra.hidos a 
conversar nos bancos ; e é por isso que o orador 
ha de aproveitar a primeira occasiào opp e>rtuna 
para prupór a revogação de semelhante e•üylo . 
Em 'Vl&\a deata sua opinilo. entende que este 
lncideute nio merece outra decisiio senão que a 
cam .. ra fica inteirada do ofllcio do Sr. mini~tro 
dos negocias estrangeiros~ Nota que em outros 
p!i.izes . os relatorio!:l que os ministros apresentão 
sobre as diversas par-tes da admlnhtração são 
muito mais externos e mais instruetivos do 
que a<~nellej qt~e entre uõs se f ,ze ,n , e entre 

tanto os ministros não os vêm ler na eamara, 
remette-os. 

o Sr. Ferra" não concorda em que seja 
indecoroso vir o ministro á camara apresentar o 
seu rel!ltl)rio; (Apoiados.) Observa que cumpre 
attender que a este respeito ha disposição de 
uma lei que dt~ve ser acatada emquanto não fór 
ref·>rmada. (Apoiados.) Quanto ao exemplo de 
outras nações, nota que ahi lla negocias muito 
mais e:s.ten:sos; mas ha dados estatisticos, estão 
todas as CllU~a~· em dia, e por con~equencia 
podem os ministros apresentarem volumosos rela
torios, o que não se dá entre nós, pois que pelll 
organisação das secretarias, da administração, o 
ministro, por mnis babil que seja, não póde 
apr•lsentar um relatorio completo. Mas seja c:omo 
fór, s~ acas<> exista lei que impõe aos Srs. mi
ni~tros a obrigação de apresentuem os seus rela
torios, a clltnd.ra não ><e deve dar como inteirada 
do ufticio dú Sr. ministro dos nllgoc!o!l estrangeiros 
sem que preceda parecer de qualqner commissão. 
Nem lh.e pare.:e que valP. dizer-se que o ministro 
está do.;nte, pois que, dado este caso, pôde o 
ministro encarregar a um seu c,1Uega de apre
sentar o rdatorio em nome. 

Insiste em sustentar que nada de indecoroso 
ha em comparecer o ministro ante a camara 

. para !lpr>!sentar o resultado de seus trabalhos, 
descrevtlr a situação rios objectos a seu cargo; 
que nté hoje ,,ãl) se póz em duvida a honestidade 
de sem<llhante medida, e que por isso se mara· 
vi\h:\ de vel -a taxada de ind<lcorosa. Observa 
aiwJa que em geral os Srs. ministros lêm os 
seus relatorios em voz muito baixa, e que disto 
procede a pouca att'lnçllv que se prtJsta a seme
lhante leitura : mas quando seja uma fKlta da 
parte dll camara, pôde ella ser corrigida, e D<!m 
por essa falta Stl segue qud seja índec_oroso para 
o ministro apresentar-se na camara, afllD de ler 
o seu relatorio. 

C:mclue requllrendo que seja remetüdo o ofllcio 
do Sr. ministro ~ commissão da mesa. 

o Sr. Er• .. o•to declara levantar-se para 
fazer untcamt!DLe uma observl\,.ãl), e é que o 
Sr. bl\rlio de C~tyrú r!l:~peit!l muito a assetnbléa g .. ral 
e cada uma Jas camara~, ...,au uem por solll bra 
lhe poder pass11.r I& idéa de !a~ ta r ao det,oro . que 
é devido á c!lmara. O Sr. barao dt~ Oayru Vlo-ae 
imposstbihtado de ~tpre~entar o seu relatorio, e 
p .. r tl&treiteza de tempo recorreu a este me1o, de 
que já ba ex~unplo n" casa. . 

o Sr. D. Mu.noel entenda que nilo pôde 
havflr a m'3nnr duvida de que os mhtistros de 
estado devem aprese11tar até_ o dia 15 de_. Maio 
os relatorios de suas raparttções : mas dtscorda 
dos nobres dep11tado~ qu~ entendem que a lei 
exige a prtlsença dos ministros ua camar~ P,ara 
eo~te fim, principalmente quando ha imped1mento 
que todo o mundo c.:~nhece . . ,_ _ 

Lembra que o Sr. ministro de estrangel.r9s 
tem esta1.l.o e Stl acha doente ; e se bem . que em 
sua casa possa assigo.ar os papeis do, éxpedle!~te, 
todavià não póde sabir ' rua. Por este : motl:VO, 
e rundad~l em precedente, o Sr. min!8tro sá
tlsfez o seu dever mand:tlido o relatono de sua 
repartição. . 
~ vi•ta do que tem exposto, julga que a. ~ei!l 

hora que se g11stou com a dlscussi~ deste 1nct· 
d<'nte seria melhor aproveitada na discussão de 
outros object;~s, muito mais quando todos estio 
eonveucidos que o Sr. ministro não qulz faltar 
á:~ conveniencias publi.:a; deixando de compa
recer na camara ; s~ não veio, foi por ml)tivo 
mUito justo. 

ÓOnelue mostrando ao Sr. Ferra~ que nlnguem 
disse que era indecor.>so p~tra o mini11tro apre
sentar-se • camara ; o que é indecoroso é _ier 
um micistro obrigad() a lér de pé o aeu relatorlo 
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no meio do aus11rro e da desattençiio da cam.ara 
entretida toda rm conversas particulares. 

o Sr. Rebouças nota q11e sendo incompativel 
com o estado de saude do Sr. ministro, vir exMcer 
a attribuição de ler o seu rP.latorlo na casa, elle a 
exerceu da maneira que lbe foi possível, e esta 
maneira não é incompatível com a ordem dos 
trabalhos, com o fim de instruir a camara dos 
negocias da su" repartição ; portanto estando a 
lel cumprida nada mais cumpre fazer. 

O Sa.- PRESIDENTE consulta ê camara se o 
.relato rio deve ser remettido ás commissões a que 
compete.-Assím se decide. 

OBÇoU.lENTO DO IVPERIO 

Continúa a discussão do art. }e do orçamento 
da repartição do imperio com as emendas apoiadas, 
e n1ais as seguintes : 

cr Ao ~ 12.-Camara dos senadores.- Em lugar 
d~< 218:5008. di11a-se: 195:8008. · 
· « Ao § 13.-Camara dos deputados.- Em lugar 
de 2!)0:4298. dílla-se: 259:7298. 

« Ao § 17.-Museu. - Em lugar de 6:8008, 
~lga-Re: S:OOOS. 

« Ao § 18.-Juuta· do commercio.-Em lugar de 
14:415S. diga•se: 5 :870$. 

« Ao § 3-t. -Obras publica~ do municipio.- Em 
lugar de 222:8468, diga se: 116:622$.-J. M. Wan
derle1{ .» 

« áo § 14. Os protessores do collegio das artes, 
d•' s cursos jurídicos de Olinda e S . Paulo e oa 
respecthos substitutos, venrerâõ d'ora em diante, 
os primeiros 1:0008 de ordenado, e os segundos 
600~. - Lopes Gama..» 
«Ao .~ 12.-Camara dos senadores.-Em lui!ar 

de 218:500, diga·se: 217:7!)(}S. 
· :. Ao ~ 13.-Camara dos deputodos.-Em lugar 

.de 280:429S, dil{a·se: 285:5098. 
« Ao § 16.- Academia de bellas-artes. - Em 

lugar de 17:0968. diga ·se: 20:1208. 
" Ao § 17.- Museu. - Ecn lugar de 6:800S , 

dlga-ae: 5:6008. 
«Ao§ 19.-Arehivo publico.- Em lugar c!e 

4:0008, diga-se: 6:220S. 
a P.aragrapho addHivo. -A!Icre~oente-ae para 

o eatabei11elmento de educandas no Pari 2:0001. 

JIUNICJPIO D.l CÔRTE 

« Ao § 26.- Escola11 menores de lnstrucçilo 
publiea.-Em lugar de 86:9208, diga-se: 38:4608. 

«Ao § 88.- Obras publicas. -Em lugar de 
222:346/J, diga-se: 178:07SS. 

« P .. ço da camara, 18 de Maio de 1846.-Ma
rtnho.» 

« Ao § 28.-Catechese e elvilisação de índios, 
25~ooos.-o. e siz~a. » 

" Ao § 11.-0com os presidentes das provinei;~a, 
elevando-se a 4:0008, o ordenado do presidente 
da provlncia do Oearê, 120:3008.- C. e Silf.la. o 

« Ao § 13. -Com a camara dos deputados e sua 
secretar1a, inclusive o ·subsidio devido ao ex-depu
tado do Oearl o capitão Joaquim José BarbosaJ....l!o 
primeiro anno da legi~latura de 1826 a 1tllSU. 
282:7808.-8. R.-c. e SJlM. » 

O Sa. NllNEs M.lcJUDO · diz que tendo-se feito 
algumas interpellações ao Sr. ministro do lm· 
perio, e desejando S. Ex. talvez satisfazel-as. 
cede da palavra para ouvir ao meamo Sr. mi· 
n.lstro. · · · · · · 

o &r. MaroeUJ.no de Brlioo (ministro 
do imperio, profundo dlsncio) : -Vou primeira· 
mente apreaenur á consider11çio da eamara 
algumas alterações que ~e devem fazer naa 
diversas verbas de despeza do orçamento qne 
estt. em diseuasio. 

Artigo -~ara doa .• ae~dorea e secrewl.a. -

Este artigo merece soffrer uma pequenll alteração. 
Em lugar de 218:51)()8, deve-se consignar p~r& 
esta desreza.a quantia de 217:780$, a mesma que 
o goverM·l pede no orçamento de 1847 a 1848 
havt~ndo uma diminuição ·da 720$, não obstante ~ 
aecresctmo das gratificações que tiverão no 11Dno 
passados os empregados da casa do senadó na 
i~portaneia. de de 4808, pela reducção d6 1:2008 
fettll na publicação dos trabalhos daquella ca-
mara. · 

Estã sobre a mesa uma emenda propondo 
consideravel diminuição nasta verba de despeza 
tendo sem duvida em vista o nobre deputad~ 
que a offereceu a falta de 'comparecimento que 
annaalmente costuma haver de alguns dos mem• 
bros do. senado. 'MBII o governo não póde deixar 
de pedir a quautia necessaria para o estado com· 
pleto dessa camara, porque assim devendo~o 
suppór, cumpre estar habilit~do para o respectivo 
pagamento. 

Para a rubrica - camara dos Srs. deputados 
e secretari.l- consigna-se a quantia de 280:4298, 
que é tambem para o estado completll. Esta d~s
peza deve soffrer o accrescitno de 5·0808, impor
~ancia do augmento que a camara em sua sabedoria 
JUlgou conveniente no anno pass:tdo fazer nos 
vencimentos dos officiaes da riecretaria e mais 
empregados da casa, Pelo que vem a ser a quantia 
desta rubrica de 285:5098, a mesma pedida no 
orçamento de 1817 a 1848. · · 

Quanto á emenda que reduz esta conslgna~çao, 
offereço á considernç:io da camara as mesmas 
observações que fiz a respeito da outra, que 
tem por fim diminuir llS despezas do senado. 

Academia de bailas-artes. - Tambem se deve 
alterar a consigação de,;ta rubrica em consquencia 
de se terem augmentado na lei do orçamen!o 
vijlente os or.tenados dos respectivos lentes e 
s11bstttutos. Pllr iso~o peço para ella a quantia de 
20:1208, incluindo a de 20C8 para augmento do 
orden&tio do porteiro e continuo, ·sendo para cada 
um de11~s 1008. e mRiS 200R para renovo~ção de 
mllveis e utensis, e compra de papel e outros 
objectos.: que tudo jnlgv conveniente, esperando 
a reepe1to a approvaçilo desta camara, · 

Museu. -Esta rubrica póde aoft'rer a diml· 
nuiçào de 1:'200S, contemplados neste orçamento, 
para restituir aos dlrectores das secções de 
zoologia e botal\ica oa vencimentos marcados 
pelo decreto da rerorma daquelle estatbelecimento, 
porquanto, tendo jA aldo rejeitado pela a~:~sembléa 
geral eate accreaotmo, julgo que por iaao deve 
elle Sl!r eliminado da rubrica em queatão, que, 
em vista desta · ob!IBrvação, tem de ser reduzida 
i quanLia de :>:60011. 

Junta do commerclo. - Ha uma emenda a 
respeito, que peço a V. Ex. tenha a bondade 
de a mandar ler. 

O Sa. 1• SllcRET.UUO lê a emenda. 
O Sa. MxNIBTJlO Do lm>ERio : - Não sei como 

seja possível fazer-se a consideravel diminuição 
que exige a emendll. 

O Sa. WANDEat.EY dá um aparte que não ouvimos. 
O Sa. llúNUTao DO Ixuuo:- Não julgo por 

semelhante fórma conveniente abolir-se o tribunal 
da junta do commerclo, e as6iiD privar-se empre· 
gados publicos de direitos adquiridos. ao passo 
que este tribunal tem prestado e preata serviços 
ao paiz. · 

A.rchlvo publico. - Eati aqui consignada a 
qu11ntia da 4:0008 ; mas esta quantia deve ser 
e1evada, e o foi na verdade, . na lel do orçamento 
em vigor, a 6:22011, por iuo .que o governo foi 
autorisado a augmentar o ordenado dos empre· 
-pdoa daquelle ea\abelKimen\0 , con.cadendo-ae 
para lato mal8.2:220S. ·· 

Falta neate . orçamento um &rUgo de d=a 
que wate marcado por lei, e vem a aer , 
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que em pteataçlo annual forão concedidos pelo 
decreto de 4 de Junho de 18i5 ao estabelecimento 
de educandas no Para. 

E' pois mi:oter que o governo seja habilitado 
com a consignaçito necessaria para esta despez~. 

Na verba- E.;cohs roenore:~ de instrucçlio pll
blica, -faz s~ mister u·m augmento na proporção 
do que se f.,z na lei .. ctua.l do orçamento ctos 
ordenados dos lolntes da aula do cornmercio 14ue 
forão igualados aos dos lentes da academia dai 
bellas·artes. Por isso assent'1 que se deve elevllr 
esta despeza ~ quantia de 38:4e<)S, a mesn1a pedida 
no orçamento de 18~7 a 18!8. · 

Na rubrica - Obras publicas-acho que se pôde 
reduzir a quantia pedida á de 178:09311, com a 
qual se poderAõ bem satisfazer as necessidarl~s 
deste ramo do serviço publico, e é a mesma em 
que o governo tem orçado esta despeza para o 
anno de 1~7 a 18-iS. 

Estaii são as observações que por ora me oecorrem 
sobre o orçamento que se discute. 

Passarei a responder a algumas interpellações 
que me forão feit'IB pelo nobre deputado pela 
B"hia, que muito respeito. (Pro{unt!o silmcio.) 

Pergunta-me o noore deputado o qu" havia a 
re~peito do contracto de casamento de SS. MM. 
Imperiaes, quanto.a dotação de S. M. a Impe
ratriz nelle estipulada ; e se se Linha prorogado a 
licença de S. -'.. Imperial o Sr. conde •i'Aquila e 
de sua augusta esposa. O nobre miuistr.1 dos 
negocios estrangeiros estará mais habilita'lo para 
responder a estas perguntas; entretanto direi o 
gue me consta. A respeito do contracto de ::3S. 
MM. Imperiaes, parece haver algum negocio 
pendente, mas nada ba concluído, e a respeito do 
Sr. r,onde d'Aquila, a sua licença foi prorogada 
por mais um anuo , que creio terminarâ "m 
Agosto. 

O nobre deputado perguntou qual é a politica 
do ~abinete actual. O meu nobre collega ministro 
da JUStiça já respondeu a lsto, já declarou qual é 
a ~litlca d.J ministerio, e en escuso accrescentar 
ma1s cousa alguma, assentando que a vsrdadeira 
explicação e o verdadeiro dest~nvolvtmeuto dos 
pr1nciplos do mlnlsterlo serão os seus fllctos ; por 
ellea terá o minlsterio julgado. (Apoiados.) 

Tambem per~untcu o nobre deputado qnaes as 
cansas da dem1ssão do mlnisterio transaeto. Eu 
nio estou bem babilltadll para dizer alguma cousa 
a este respeito: recebi o raeto como consummado, 
e aceitei o ministerlo por ter merecido a confiança 
do monarcba, e por esperar merecer igualmente "" 
confiança do corpo legislativo. Julgo que nada 
maia teaho a responder. 

O Sr. Ge"tu11o:- Sr. presidente, tratarei 
unicamente da materia qutt se acha em discussão 
Isto á, do parecer da commisaio que orça a dt:s~ 
peza da repartição do imP-erio para o aono 
financeiro de 1846 a 1847. Combiuando a lei vi
gente com as quantias marcadas no pnrecer da 
comaúasão, e com o que foi pedido no orçamento 
apresentado t\ camara nesta sessão para o auno 
4e 1847 a l!MS, vejo, Sr. presidente, que algumas 
quantiaa decretadas na lei aão as mesm"" que 

-constão do parecer da commlssão de orçamento. 
A.lgumaa reducçõea se podem fazer, e o Sr. mi

niBtro do lmperio _jê. at indicou. Eu lembrarei 
ainda uma que o nobre ministro deixou de 
apontar, e vem a aer a de Zl:OOOB na verba do 
preaideoce da provinela. Neste pedido ~ con
templa a quantia de 119:5008; porém na lei vigente 
unicamen\e foi decretada a quantia de 92:0008 
por 1110 que estios 27:0001 erió appl\cadoa para o~ 
secretarios dos governos das províncias, o que 
nio foi approvado. O governo, no orçamento _que 
apresenta, nlo concempla esta quantia de 27:0008 
para. seeratarioa de governo. Neste sentido man
darel uma emenda i meu, N o nobre miniltro do 
ilaperio a acettar. 

Outra despeza que me parecia que podia ser redu
zida, e é • das obras publicas; porém lembro-ma 
que o nobre ministro a redozio no pedido que fez 
para o ann" .fiuanceiro de 1847-lSiS. 

Sr. presidente, quando hontem o!Jereei uma 
emenda augment.•nd~> na verba dos correios do 
imperio 12:7208, não tive tempo de motivar a 
minb.a emenda, por suppór que se ia tratar de 
votar, e &ntão não quiz Lo:nar tdmpo à ca~a-

Sr. ;>re~idente, os vencimentos marcados aos 
empregados nas administrações dos correios nas 
províncias do imperio, ntio estilo em relação 
nem com ns obrigações que têm, nem tão pouco 
chegão ps.ra sua decente subsistencia. (Apoiados.) 
Devo lembrar á casa qu<l, quando a renda dos 
correios do imperio mo ·ava a 60:0008000, a 
cumara sempre c<>nsiguou para esta despen, 
por espaç<l de un:i poucos ds annos, a quantia 
de 180:000900 ; porém, ha felizmente tres annos 
a esta parte que as rendas do correio têm 
augment.ado mais de 150 por cento. No anno 
financeiro de 1843-184! já a renda do correio 
montou a lll:OOOSOOO; de 18!4-1845 a 134:000SOOO, 
apezar de que no relatorio do nobre ministro 
da fazenda venha 114:000$000; houve um engano 
de 20:0008000 que se ddixou de contemplar, 
porque era costume mencionar sómente o liquido 
rendimento, deduzidas a1:1 de!!pezns; No corrente 
a11no espero que chegara o rendimento do correio 
a 150:0005000. No orçamento que o governo 
apresenta á camara, acha-se orçada a renda do 
correio em 152:0008000. Julgo conveniente que, 
á proporção que as rendas se augmentão se deve 
pór os etnpre~ados das administrações a coberto 
d11 precisõtls. Eu de:tejara que o nobre ministro 
do imperio dis~esse se aceita a emenda. 

O sx-. Marcelllno d.e .Bri-to (ministro 
do imper&oj:- E11 recunheço com o nobre depu
ta1o que está fallando a necessidade deste aug
menta de ordenado , porque na verdade os 
empregados doa correios são aquelle'-4 que maia 
trabalhão, não têm horas de descanso, trabalhão 
de manhii, de tarde, ãa vezes de noite, em 
domingos e dlas santos, aeudo 011 seus venci
mentos nas províncias mui diminutoa. 

Precisão pois de algum augmento nos respe
ctivos orden,1doa, e por isto nilo poSBo deixar 
de aceitar a e~enda (lo nobre deputado. 

Tinha·me esquecido de fallar a respeito dos 
secretario& de goveruo das províncias. Na ver
dade, o governo no anno p~~osaado apresentou no 
orçamento a~ despezas que se faziio com os 
secretarios, afim de serem pag<lS pelos cofres 
geraes ; entretanto a assembléa geral eliminou 
estl\ despeza. O governo nllo incluio-a no orça
mento do ani!O de 1847-1848 por esta raz4o. 

A minha cpiniio particular a este respeito é 
que os secretarios de governo devem ser pagos 
pelos cofres g •raee , porque são empre~ados 
geraes, e são n;,meados pelo governo geral. Se 
a eamara quizesse, eu não duvidaria deixar ficar 
os or,tenados do" secretario~ ine1uidoa como estão 
nesta verba de despeza: entretanto como __ a __ . 
aasembléa geraljf& eliminou esta verba, p6de pãeaar 
a quantia que se voto11 na lei do orçamento 
passado. · 

O Sa. GEToLio : - Muito estimo que a minha 
emenda merece1111e a approvaçio do nollre ministro. 
Já no anno pasaado a auembléa geral reconheceu. 
que os ordenados dos empreg11dos das adminis
trações do11 correios erão ineigulllcantea, e tanto 
que pauou nPsta casa o augmento da terça parte 
dos ordenado& aos empregadOII doa correios de 
tres ou quatro proviuciaa, segundo me lembro, 
da Bahia, Pernambuco, Pari e Maranhão. O se
nado rejeitou este angmento talvez porque, es'-Udo 
as mais admlnil'traçõea naa meamaa eircumatan
ciaa, nlo se &inha feito extensiva eata• providencia 
a toda •• admlnla~ elo imperio, o qa• 
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&gora faco com a minha emenda. O trabalho fazer, satisfarei ao nobre deputado pela provincia 
dos empregados do correio é extraordinario, prin- da Bahia. 
cip_almente na cõrte. Sr. presiJente, durante a viagem de SS. MM. 

Ha dias de os empregados irem ao correio ás Imperiaes ãs províncias de Santa Catharina, do 
8 da manhã, e sahirem á meia-noite, como na Rio Grande do Sul e S. Paulo, factos f~>rão 
vespera da partida de paquetes e dos correios do praticados pelo chef3 commandante da esquadra 
interior. Os ordenados são insignificantes. Como os quaes, na opinião do nobre ex-ministro do 
na cõrte poderá um en1pregado subsistir com imperio, litosrespeitavão e enfraquecíão a autori-
40SOOO, tendo obrigação de estar constantemente daJe do governo. Em consequencia disto, 0 
ocoopado no S<lrviço? Como um administraJor de oõbre ex· ministro dos negocies do imperio julgou 
correio nas províncias de Goyaz, Matto Grosso, que tinha direit() a pedir e a obter uma satisfação 
Sergipe póde com 2806000 subsistir, tornar-se que restitui~se á autoridade do governo a força e 
apto para o serviço da administraÇão? Espero prasti~io que elle deve ter, e que lhe devem 
porhnto gue a camara approve a minha emenda principalmente consagrar os seus subordinados. 
em beneficio de empregados de um dos serviços (Apoiados.) Quando pendia esta questão, foi 
mais interessantes do imperio. redigido um officio na repartição dos negoeíos da 

·z . marinha, em virtnde do qual o chefe comman-
0 Sr. Lt:mpo <te Abreu (profundo 8' en- dante da esquadra era elogiado. Como neste 

cio) : -Sr. presidente, na discussão e votação elogio erão seguramente comprehendidos os actos 
do orçamento, eu pretendo prescrever-me como · ·- , b · · t d 
regra não au.gmentar a despeza publica, e pro- que na O{Jinlao uo no re ex-mlnls ro os negocias 

, do impeno e ministros que se associárão a esta 
curar qu11.nto seja possível reduzil·a; por isto opiniàll, desrespeitavão e enfra·1ue.:ião a auto· 
não adaptarei nenhuma das verbas do orçamento ·d d d 1 s 
cuja despeza não esteja convenientemente justi- rt a e e qua quer governo, 0 r. 'lX-ministro 
ticada, e do mesmo modo consideratei as emendas do imperio propóz que este avi.io não fosse ex:-

pdirlo nem entregue ao chefe commandante da 
que se têm offerecido. esquadra, emquanto a questão não fosse defini-

Quanto ã eUlenda que foi hontem offerecida tivamente resolvida. Entretanto, segundo declarou. 
por um illustre deputado pela província de M.i- . o nobre ex-ministro dos negocios da marinha, p':lr 
nas Geraes, a qual tem por fim augmentar os engano que houve, ou fosse na secretaria ou 
ordenados dos empregados do correio, eu não fosse uo seu gabinete antes do se ter resolvido 
estou por ora resolvido a votar por ella. Tem-se a q11estão das satisfações e da reparação pedida 
Emtendido até agcra quo o meio de melhorar pelo nobre ex-ministro do impeno, este aviso 
o Sfrviço das repartições publicas é escolher foi expedido e entregue ao chefe commandante 
novos empr€gados e augmeotar-lhes os orde- da esq11aura. Esta circumstancia, não esperada 
nados; porém pela experiencia que eu tenho torno11 impossivel achar um meio de trazer o 
tido , estou convencido de que estes meios não ministerio a um aecórdo que pudesse satisfazer 
têm dado os resultados que o legislador 11e a sua dignidade, e em consequencia disto foi 
tem proposto. Eu tenho a esperança de que a plldida pelo nobre ex-ministro do imperio a sua 
administração dos correios melhorará conside- demissão. Os ministros dos negocios estrangeiros 
ravelmente sob a direcção do illustre deputado em primeiro lugar, e dos negocios da fazenda 
por Minas Geraes; e guardo-me para quando este em segundo lugar supplicárão e obtiverão as 
melhoramento estiver realisado para augmeotrn suas demissões. Eu digo o ministro dos negocV.,s 
os ordenados dos empreg!ldos desta administração. estrangeiros em primeiro lugar, porquanto em 
O nobre deputado sabe que eu niio posso ter a um periodlco se lê que o ministro dos negocias 
Cohvicção de que a administração dos correios estrangeiros tinl!.a compartido os sentimentos do 
mereça desde já que os seus empregailos obtenhão Sr. ex minislt'o do imperio e do Sr. ex-ministro 
melhoramento de ordenado proposto. Ea lembrarei da fazenda. podendo se deduzir desta expressão 
ao nobre deputado por Minas Geraes que a rela· que o ministro dos negoclos estrangeiros pedira 
xação em algumas administrações do correio. a sua demissão depois de a haver pedido o 
mesmo proximas e muito proximas .ta cõrte, é ministro da fazenda. Declaro A camara que, 
tal, que na distancia de uma legaa ou menos, immediatamente que eu soube que o nobre ex-
um oftlcio tem levado sete ou oito dias para ministro do imper1o tinha pedido a sua demissão, 
chegar à repartição a que era dirigido. Ora, immediatamente me dirigi a S. Christovão · e 
sendo isto assim, eu enten1o que é perigoso votar respeitosamente pedi a minha demissão a quem 
por maior ordenado de empregados desta ou de. m'a. podia dar. . 
qualquer outra a.dministração emquilnto a sua O ·nobre deputado pela provincia da Bahia 
reforma não estiver baseada em outros principio& lastima que causas tio pequenas produzão tio 
mais segnroa e mais solidos do que são o aug- grandes elfeitos. Eu assoc10·me á opinião do 
mento. de ordenado e a escolha de novos empre- nobre deputado; mas o nobre deputado deve 
gados. Eu repetirei que será minha regra no reconhecer commigo que pela maneira por que 
orçamento diminuir qnanto fõr poss!vel a despeza os ministerios se organisação entre nó'J (apoiados}, 
publica, e não augonental·a. Eu entendo, e est~u impossível será que caUSI!!_tão__peq_uenas,_e-m_!aÍS-
convencido que as rendas do est_a~odt),.e_m_hoJe_ -pequenas-·ainda--do --que esta, nao ·coucorrao, 
mais--do ~ue nunca aer applieadas para serviços como têm concorrido muitas vezes (porque não 
mais urgentes e de maior utilidade. é esh a primeira) para a dissolução de gabinetes 

Feitas estas observações geraes, eu procurarei que aiiãa têm tido a honra de merecer a confiança 
satisfazer a alftumas interpellações que hont.em da eoróa e das camaras. (Apoiados.) 
forão feitas por um nobre deputado pela província O mesmo nobre depuwdo pela pr?vincia da 
da Bllhia. Bah1a perguntou o que havia a respeno do con· 

A primeira interpellaçi~ que eu terei de satis- · tracto matrimonial de S •. M. o Imperador com 
fazer será aquella que diz respeito is causas da. S. M. a Imperatriz. Eu cre1o que o nobre deputado 
dissolução do gabinete de 2 de Fevereiro. - P.ela Bahia reproduzia uma questão sobre a qual 

Sr. presidente seria talvez connniente eaperar Jl emtttlc ama opiniio em a sessão passada; eu 
estas deelaraçõ:a no senado onde estio dons pois nio farei mais do que repetir as palavras 
ex·miniatros que pertencêrio ào gabinete de 'a de desse eontracto na parte a que supponho que ae 
Fevereiro, e um que organiaou o novo gabinete; refere o nobre deputado pela Bahia, de~xan~o i 
maa como eu não posso deixar de reeonhecer camara deduzir!" conclusões que de tal dispoatçio 
o direito que tem 0 corpo legislativo de indagar se devem dedutr. 

8 
., . 

aa cauau da diuoluçio de qualquer gabinete O art. 6o do contraeto eatabelece __ g~e • ..... a 
(capo~•), aptUr ela conaideraçio que acabo de Imperatriz terá uma dotaçlo de 100:0001, m06da do 
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Brazil, lgual a HiO,OOO ducados napolitanos, e que 
aquella dotaçio lhe sorà paga annualmente, rece
bendo todos o lllezes a porção correspondente a 
esta mesma quautia. 

Desta redacç1'io poder-~e-ha deduzir uma in
telhp;eru:ia que não e,.t,-ja de accordo com a 
legislação do paiz que fixou R dotação de S. M. n 
ImpP-ratriz. 

Sohre estt> aRsumpto, que aliás eu tambem 
considero d8 alta importanciu, não houve nem 
existe negociaçã.:. algumn pendente, propriamente 
dita; apenas eu posso assever:.r á camara que 
algumas aberturas se me fizeriio por parte do 
encarregado de negocias de S. M. Siciliana, e 
que estas aberturas, 011 antes conversações, me 
.persuadirão qne não será difficil vir a um aecordo 
razoavel e satisf11ctorio que remova quaesquer 
dif!lculdades. 

Outra interpdlação que fez o nobre deputado 
foi se por ventura tinha sido prorogada a licença 
de S. A. ImpeJiAl o Sr. conde d'Aquila. A 
camara sabe que S. A. Imperial o Sr. conde 
d'Aquila com S. A. Imperial sua au~usta esposa 
farão cem licença á Eur•·pa em consequencia do 
:o:iào estado de saude da senhora princeza D. 
Januaria. A:1tes de se finndar a licença foi ella 
prorogada por umu outra de um anno, e creio 
que eata ,leverá terminiir no mez da Agosto deste 
anno; O Sr. ministro do imperio declarou isto 
mfsmo, que é exacto. Creio quo a nenhuma outra 
interpellação tenho a satisfazer. 

o Sr. Llaboa. •- Sr. presidente, desde que 
eu tive a honra de ser eleito deputado, f<;rmei 
o projecto de não tomar parte nos debates desta 
augusta camara senão quando se tr~taase de 
matarias que ou fossem da minha prudssào, ou 
de que eu tivesse plllno conhecimentu, pratico ou 
thaorico; neste proposito ainda estou, porque 
reconheço a fraqu~za de meus conhecimer.tos, e 
que serra até tewerida!le arrostar-me a discutir 
com os sabio~ t1 con~picuos orad~res que ornão 
e11ta casa, e que eu não cesso de ouvir com gosto, 
e até com enthuslaamo. 

Um dever sagrado, porém, me obri~ta a pedir 
hoje a palavra na preseute discussão, não para 
combat~r as ldéas emittidas .llontem por um 
nobre deputado pela B11hia icerca da p .. litica 
seguida pelo gabinete de 2 de Fevereiro, porque 
D)al estariâo os membros que o compuzerão se 
precisassem da minha defesa, mas sim para 
defomder a um mell intimo amigo e · di~tincto 
companheiro de armas que por elle foi desapie 
dadameute ataca<lo; fallo do Sr. João Pasc:oe 
Gretmfdl, cbef11 de esquadra da marinha brazileira. 
Se por muita!l vezes eu tenho lamentado que 
algumas classes da nação não estejão nesta au· 
gosta camara devidamente representada:::, mais 
dt>ploro agora que aqui não tenha .assento um 
s6 official da distincta corporação de marinha , 
pqrq,ue a elle tocaria, com mais conhecimento de 
causa defender ao seu generAl, que assim deix~Aria 
de ter um defensor tão fraco e tão inbabil como 
eu : é entretant_o, senhores, nessa mesma fraquez-1 
que eu deposi\.Q a minha confiança, porque ella 
attral:le n>tturalmeilte a protecção e a benevolencia, 
e · eú conto que merecerei dos meus hpntados 
~oll~gas uma e outra cousa. 

Não tratarei de defender o meu dig11o !lmigo 
do reproche que lhe lançou o nobre deputado 
pela Bahia r~speito á sua conducta quando com
mandante do brigue P111Zhaço nas aguas .do , Pará, 
porque não estou informado dos factos alli occor· 
ridos. e seria tirat o merecimento à defesa que 
elle. poderá produzir pela impren"a o apresentar 
eu ,llquj razões . menos bem fuildament.adas. Limi
tar-me-hei portanto a observar que injusto foi 
o anathema que sobre o meu Amigo pareceu 
J.aç~r. o nobre deplltado. pela .Bahia, só porque 
o ~Q~~pclz . JI,&U .~IUI&, ~to . que iudirecta, . ela 

dissoluçã·l do gabinete-de que fazia parte o mui 
dígn<) conselheíftl de · estado o Sr. Jo~é Carlos 
Per~ira de Almeida Tvrres. 

Eu nã;> sabia, senhore:~, nem mesmo pretendia 
perscrubr qual a verdadeira causa des>a disso
luç:'i.o : sómentt~ agora é que temos della inteiro 
conhecimer:lo p,;lu discurso do nobre orador ex
ministro do~s negocias estrangeiros ; r.uas se é 
e~sa que suppõe o nobre deputado pela Bahia, se 
é essa que dizem us periodicos se é essa que 
acaba de declarar o digno orador que me precedeu, 
e de julf'&r o Sr. Almeida Torres qne o Sr. 
Greenfell havia mal servido, e entender o Sr. 
Hollanda Cavalcanti, pelo contrario, que alie 
era digno d~ ser elogiado, então, senhores, o 
que cumpre avt!rigu;~r é se, á vista das leis 
em vigor, o chefe de esquadra cumprio ou não 
as su ·•11 obrigaçõt!s; se se conhecer que as des
empenhou, que a ,;ua maneira de servir foi 
som1•re conr..~rme ao que a~ mesmas leis pre
screvem, claro está que elle é digno de louvores: 
se porém se desviou dellaa, não só os niio 
merecia, como devêra ser rt>preheodido ou jul· 
gado em conselho de guerra conforme a gravidade 
do caso. E' pois a cornbina~ão dos factos com 
a let que nos deve decidir por e•ta ou aquella 
op,niãu, e não a qualidade das pessoas. 

A que vem, St!nhores, o ser aqaelle chefe um 
es:raogeiro, e não naturalisa1o? Creio que para 
o casu em questão é isso inteiramente estranho, 
e ::~inlo que o nobre depc.tado pela Bahia, a 
quem professo cordi>~l aff'eiçào, cuja amabilidade 
é tal que attrahe as sympathias daquelles mesmos 
a quem é avêsso em opiniões, me obrigasse agorll 
a KCcusal·o de cruel, de menos generoso para 
com um official-general da :1rmada nacional tão 
benemerito como é o Sr. chefe de esquadra Joii'o 
Pascoe Green!ell. 

Sim, senhores, o meu nobre collega pela Bahia, 
depois de o atacar vehemente, f111lou com tal 
fritza de seus diatinctos stlrVIÇOM, que pareceu 
de alguma maneira pretender rebaixal-os ; em 
parte ea desculpo ao meu nobre collegl\ ; elle 
não presenciou come eu presenciei o infatigavel 
zelo, a actividadll com que uo Rio G(8nde do 
Sul aquelle chefe commandava a esquadra sob 
o seu commando ; a e11lcaz cooperação que elle 
.Java a diff'erentaa presidentes e generaes, não 
s6 apresentando-se para combater nos pontos 
mai:~. arriscados e a prol da monarchia cons\i• 
tacional e da integrl<iade do imperio , como 
acoJmpanhando-os. em penosas marchas por via 
de terra, 11empre quo isso parecia util ou neces· 
sario ; a disciplina que elle bzia observar a 
todos os seus subordinado~, o amor e respeito 
que estes lhe professavão, o civismo finaimente 
e a honradez de que t!lle deu evidentes provas ; 
aqui est~ um nobre deputado pelo Rio Grande 
do Sul que disso é testemunha. Nem se poderá 
dizer com jastiça que P•lr este chefe não ser 
brazileiro não haja servido constantemente ao 
Brazil e ao monarcha com dedicação e com 
lealdade. Por ser elle inglez, não deixou de 
arriscar menos a sua vida como qualquer brs
zileiro fiel, já . na lnta de nossa gloriosa indepen
dencia, jà no Rio da Prata contra os argentinos, · 
já 1inalmente no Rio Grande do Sul, onde nem 
teríamos a victQria do Fanfa se elle não fõra. · 

Quanto i accusação que lhe fazem de haver 
elle mandado responder aos vivas que déra ao 
monarcha a guarnição do brigue Gt'eciaft, n.io 
estou habilitado para responder, porque ignoro 
as circumstanc\as do facto; mu ouso avançar 
que se elle o praticou, oilo .foi ~em algum fon
dameotn, porque é of!icial de muita t.o.trocçio 
e de bastante discernimento. 

Sr. presidente, tenho defendido o meu dipo 
amigo o melhor que me hlo permitido as minhas 
pequenaa forças. Reata-me declarar agora sobre 
o orçamento em dl.acuasio, que .. hel .de voc.u P,.Or 
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todot:< os seus artigos~ salvas algumas alterações 
que por ventura sejão propostas e que me 
pareçao razoaveia, por isso que o mlnisterio, 
segundo se .. aeba organisado, me merece toda 
a confiança. 

o Sr. Ferraz•- Sr. presidente, a discussão 
sobre o orçamento, que tem entretido 8 sessão 
de hoje, ainda me convenceu 1118is da necessidade 
que ba de fixarmos 8 despez8 do ministerio do 
lmperio e de todas as outras repartições, conforme 
os dados que nos devem ainda ser apresentados 
pertencentes ao anrio de 1847 a 1818, e da ne· 
cessidade o.le que a lei que discutimos slrva 
para os dous annos futuros. 

O nobre ministro do imperio, dando informa
ções e emittindo seu parecer a r11speito do artigo 
em di,.cus8âo, fundou-se dados que têm de ser 
o1ferecidos é. casa quando fõr distribuído o com
petente orçament:>. V. Ex. e toda a casa virão 
que na verdade algumas das medidas que o Sr. 
ministro do ímperio pede assentão sobre baseil 
que ainda não conhecemos. Honteai não sei se 
consegui demonstrar a necessidade desta economia 
de te111po e de mais algumas informações que ine pa
recem devem ser dadas muito positivas: claramente 
motivei o meu voto no sentido que <ira fallo, e 
parece-me que ainda é tempo de tomarmos-uma 
medida qu11lquer concern.eute a este fim. 

Acho· me absolutamente impossibilitndo de poder 
avaliar a qutllidade e mesmo a aecessidade de 
despezâ,; maiores que o Sr. ministro exige ; 
entretanto a respeito de uma diminuição por elle 
indicada, f•rei algumas reflexões. 

Diz o nobre ministro· que na verba-camara dos 
senadoras-devia haver uma diminuição, em con
sequancia de o eootraeto feito pl\ra a publicação 
das aetas e das faltas dos Sra. seuadores ter ~ido 
menor do que aquelle sobr., cuja base assentou o 
orçamento que ora se discute. 

Aqui cabe retleetlr que esse contracco foi uni· 
camente por um auno, que jt deve ter dndRdo, 
e que pôde muito bem ser que a deapeza nPata 
verba Stlja maior, e tanto mts parece que ll1111lm 
deve ser, qu01 o Sr. atnador por S. P11ulo (Paul~& 
e Souz,.) propOz que a mesa foaae autorlaada 
para coutraetar de novo a publlcaçllo doa trabalhos 
ao senado, taudo em vl~ta, não o preço, ma1 
sim a qualidade da dlmlnuiçllo, a melhoria do 
trabalho. J! sA vil pula que ena publle&ç4•> é 
mera•ne~•te dctlcia, e que p6Je desapparecer dado 
um contracto mala oneroso do que aquelle que 
existia o aaao passado. Demais, estando este 
contracto findo, como jã reflect!, não pôde servir 
de base ao preaente orçamentu. 

Quaudo, Sr. presidentE~, se tratar de reducções, 
a camllra me permit\irá que eu fllça àlguanás 
reflexões com o fim de dPmonstrar que não podia 
jámais ter lugar aquillo que refere-se na !alla 
do tbrono, que judiciosas reducções se propunha 
o mitlisterio transacto fazer com o fim de obter 
o . desejado equilibrio entre a receita e a des· 
peza. 

J! vê tambem a camara a difficuldade que 
temos de bem discutir um orçamento que mais ou 
meooa deve assentar sobre base que não foi ainda 
apresentada. . 

Sr. presidente, o Sr. ministro (\ffer9ceu algumas 
outras emendas, e eu desejára que a nobre com
missão, creio que a .segunda do orçamento, io
terpuzeue o ae11 parecer sobre ella:1 ; porque, 
ten·lo a mesma commissão trabalhado sobre esta 
:naterill, deve ter os conhecimentos neeessarios 
para u6a podermos beiD avaluir sé na verdade 
estes sttgmeotos são uoJceasarios. 

Um dos augmentoa creio que aceitou o Sr. 
miai.,tro, é relativo é. verba doa correios. 

Senhores, ea. entendo que o serviço ,doa correios 
precisa de maior edmpensâc;io do qae aqnella 
que ae ü K~úalmin~ ; mas entendo também 

que a respeito de certas administrações, e não 
de ~u~ras. As das capitaes de certas prl'viacias 
mantrmas e de algumas outras precisão aa ver· 
dade des!e augmento, porque basta para justificar 
a_ retlexao. de quo; 800600, e ás vezes 240SOOO não 
s~o sutlictentes para a subsistencia de um indi· 
vtd llc que trabalh~ todos os dias, e ás vezes até 
é. notte, e que uao pôde compensar um trabalho 
como este ~ que me refiro. Creio tamb"em que 
esta ne_ces::nd~de se reconhece ainda mais á vista 
da const?eraçao de que os lugares mais infi.mos 
do co_rre_JO da côrte são mais bem pa~~;•Js do que 
os prmc1paes lugares do correio da Bahia Per
nambuc_g e creio que tambem de S. Paulo'. Ora, 
que razao ba _p:tra qu~ os empregado~ do correio 
da c~rt~ t~nhao supe,r,Iores vencimeotos. que andão 
até, no d~pl~ _do que vencem os outros empregados 
das provtneras ! 

ArndR ~ata necessidade é dem onstrada por razão 
O corr~io da córte está orgaoi•aifo de mo<lo que 
os empregados se revesão no trabalho : uma 
semana uns trab'l.lhào de manhã até á noite. 
mas na outra s&roana estes empregados descansão 
i\s tardtls. Ora, nos correios dos outros lugares 
pri11cipalmente B11hia, Pernambuco, S. Paulo' 
etc., 11~0 _ha esse de!lcanso (apOÍcJdO) ; por eon'· 
sequeocu~ Já se vê a necessidadto de um augmeoto 
nos venc_lmentos. destes empregos, print:ipalinente 
no que drz resperto às capi taes das proviocias a 
que me refiro. 

Por este motivo pois, Sr. prE!&idente, não ob~ 
stante ser o meu principio seguir à risca o systeina 
de economia, 01\•> sel ãê fare1 bem em votar pelm 
emenda do nobre deputado. 

O Sa. At.BNCla:- Faz bem. 
O Sa. F&aa.u : - Sr. , presidente • bontem 

me esqul!ci de pedir urna Informação . ao Sr. 
ministro sobre o muaêo. Orelo que na lel vigente 
decrtltãmo:~ uma quac1t1a, talvez 10:0008, par11 ae 
obras do m11aêo. E"ta <JDantla fui decretada t 
vt~ta d11s razões pondílrlldll.s pela nobre commiasão 
de que o musêG nilo poderia prestar os serviços 
q11a •e devem desejar em razllo de DhO ter nem 
as accommotiaoõee nAceaeariaa para a ga11rda 
do:~ obj11uto1 important~• de que eati enrlqut~c:ido, 
n11m as accummodaçê5ea tambem preciaaa para o 
enalno que é de nllllttlr, conforme o regulamento 
rl!e~pectivo. Ora, eat~t ~u11nUa foi votat1a, e e11 
esperava •JUS sua appllcaçilo foBSe cor1forme ao 
pomaameoto que dominull na cal'l quando a 
dec:roJtou. EM verJade obras se têm feito, mas 
nAo aquella que a camara queria. A. eamara 
queria que a casa do musêG fosse augmeot>~da, 

. e a maior parte estA ainda em pilares, e em vez de 
se augme!ltar o . edificio, ae fizerào concertos não 
p~queuos, que de eerto vão ~tbsorveodo, se não 
têm já absorvido, a quota respectiva. 

Dtlclaro tambem á case& qlle o ay~tema de obras 
publicas debaixo da inspecção da dírectoria da 
córLe é o peior possi·cel. Ou por falta de feitore.il 
Z<Jiosos ou por 011tra qualquer causa, as obras 
estão sempre em pe,;simo andamento : uio se 
ehamio pessoas habilitada& para o trabalho, mas 
se empregào quMsquer individuas que tenhão 
obtido baixa de soldado, e &!tes homens não ·aio 
os mais iduneos para urn trabalho destes. Depois 
não ha sy.<teuu1 peior do qUI! a compra por méio 
de admioistraçio, ftnnlmente os empr.')tadot. não 
vêm a horas, e sabem auLas da hora competente, 
e pouco trabalhão. O resultado é o coosumo im · 
protlcao e estenl · de quantias que •Uú poderião 
ser proveit.;:~aa. 

O symma de contractoa ea~ obras detta na· 
tureza me parece melhor, dadas aa devidas 
cautelas: mesmo um administrador particulu, 
uma peasoa habil, poderia ID&il bem ' d~;aetà· 
peohar ea\a misaãó do q1l8 Cl>mo va1 eU•.detiaizo 
das vidas ele Ullla adminil~ qa~r; tehlo·mlllfo· 
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a que acudir, não póde ter o neeessario tempo 
para avaliar e examinar tudo. 

O Sr. ministro se conveneerà do qu11 digo à 
Ti.sta do trabalho do musêo. O resultado é que 
a obra feita nil.o p6de ser avaliada na qua11tia 
votada, mas a mesma obra que se tem feito n•lS 
baixos do edificio, e com arranjos e embelleza. 
mento do mesmo edificio, não é o essencial : o 
esReneial ainda se nio se fez ; lá está o edificio 
ainda em pilares da parte esquerd.a. Ora, eu 
des;,jando que se preencha o fim da instituição, 
e que se leccione conforme o regulamento res
pectivo, pediria 110 Sr. ministro a sua opinião 
sobre a quantia maior ou menor par11. o anuo 
futuro destinada para esta obra. 

O Sa. WANDEBLB:Y: -S. Ex. pede 16:0008000. 
O Sa. FE.B.tu.z: -Estou que o Sr. ministro 

pelo pouco tempo que estê. á testa da adminis· 
tração não estar§. talvez multo habilitado para 
conhecer, e por isso não me poderá dar ainda 
informações hoje, mas contentar-me-hei que as 
dê em outro qualquer 'dia em que S. Ex. ten· 
cione aceitar um emenda neste sentido. · 

Sr. presideDle, eu tinha estas razões a produzir, 
estas refiexões a fazar, mas tencionava não pedir 
a palavra, e não o faria, se o n ·.1 bre deputado 
das Alagóas não se dignasse responder a um 
to~>_ico do meu di11curso de hontem. 

Eu sinto muito que o nobre deputado não me 
percebess~. Nesta casa procuro sempre niio re· 
baix,.r o merito de alguem. 

Hontem. tratando de um ofll.cial, nunc11 neguei 
seus serviços ; a cam11ra é disto testemunha ; 
tanto que disse que a somma dos serviços 
deste ofll.cial não poderia por maneira nenhuma 
motivar R crise que deu lugar ti. dissoluç4o 
do gabinete. Eu mesmo fiz patente11 os ser· 
viços prestadoR durante a luta n~> Rio da 
Prata com os hesp11nb6es·amerlcRnoa; nilo neguei 
outros qunesquer serviços, 11 tãt~ patentes e c•>· 
nhecld()S, que n:Io era dO! mister quoJ eu relata~-~~. 
tanto mals quanto o meu panagyrlco nesta parte não 
Tinha a tempo. Eu quiz aómente tocar na qucstllo 
da conven1encia da demiaslll• da um mlniRlerio que 
tinha pessoas que oontavAo maioria na c.m1ara, 
por uma qucstilo mult•) pequena, ql\O n~:ceasarill· 
mente devia trazer, -1UIIo<1o pela aatrmatlva, como 
foi, um ex.,mplo de iusubordlnaçllo. FaUel nll 
verdad .. na mortnnda•ie do brigue PczlhrlçO nu Parâ, 
mas o nobre deputado eatarl hem lrmbrado de 
que eu dine que conhecia a mllrcba deate officio'l 
àeade este feito até ag••ra: mas eu nlo nem quiz 
aver1guar aa razões que motlviril:o oss•l de~graçado 
fim de quasl 254 brazileiros. nem muitas uutras 
que erilo de mister, se acaso eu q11izes~e con
demnar o procedimento deste oftl.elal. Não: o meu 
fim ~ão foi este. O con~elho de guerra devia 
decidu, mas elle aão foi ad1ante nosseas trabalhos, 
porque um aviso veio para que não funccionasse 
senà_o na ausenc!a do mesmo ofll.cial, e eUe im
medtatamente f01 empregado em uma comm1ssão. 
Por conse9uencia eu não trouxe isto para rebaixar, 
nem deseJo rebaixar o merito de alguem, trouxe-o 
apena!' .para provar que os graudf!S. serviços 
del\te JndJVJduo (e a camara formará est~ JUIZO) qual
que~ que f~sse a su~ somm~ nilo devião dar lugar 
ã dJssoluçao do gabmetEi. 

Eu não sou avesso á existencia de estrangeiros 
em alguns ramos da administração publica no 
meu paiz ; ao contrario, eu desPjava que ellea 
fouem empregados principalmente no ensino 
publico. Não, não ; sou inteiramente avesso a 
estas idéas mesquinhas contra os estrangeiros : o 
que ainto porém é que estrangeiro,. que estão 
aqui emJ)regades ha longos annos. estrangeiros 
que quotidianamente recebem augmento na carrttira 
que aeguem. e que todos os diu aào galardoados 
com honras e diatincçõea, olo tenhio _guerido até 
)loje na&IU'aliMr-ae Do ooaao pai&. K' o que eu 

lastimo, e já v~ o nobre deputado que lastimar 
um acto não é por maneira nenhuma lançar o 
odioso ou rebaixar o autor desse acto ; ao contrario, 
eu desejava que elle entrasse coa-o cidadão paN 
o gremio da nação brazileira, qua o tem augmentado 
na carreira militar, e que o tem carrtlgado de 
grandes honras, p:Jrque o nobre deputado niio 
ignora tambem que as honra$ que tem recebido 
este offical não são pequenas. 

U111 Sa. DEPUTADO :-Pelos seus serviços. 
O Sa. F.&RBAz:-Ssnhores, á questão de serviços 

ji ·eu respo:1di ; o que Lrato . é de lastimar que 
ainda não seja cidadão brazileiro. 

Já que trato disto, farei outrA observação. 
Creio qub es~e offi.cial é a segunda patente que 

existe na nossa marinha, e creio que tem o com
mand•l de uma das nossas melhores forças navaes. 
Ora. demos que uma desintelligencia occorresse 
entre o Brazil e a nação de que elle é subdlto, 
não ficaria este official prejudicado para prestar 
serviços ao Brazil ? Não estamos nós sempre em 
triste estado a respeito da nação de que elle ê 
subdito ? As nossas rd11çÕAS com ella não estão 
um pouco barulhadas ? São consideraçõe~ que 
faço ; ea aprecio o merit.o a serviços; mas ninguem 
contestará que louvava! ê o desejo que nutro de 
que aqu~lle que tem recebidu tantos favores do 
nosso paiz seja nosso concidadão>. 

Já vê pois o nobre deputado que não tive por 
fim rebaixar o seu merito ; sinto apen&s. Quando 
tencion>\S~e rebaixar o tnerito e serviços do in
dividuo, eu deixaria dtl indicar o seu proct~dimento 
no Rio da Prata quando perdeu o braço ; mu 
não me lembro destas cous!lS ; poderia referir o 
que 11 este respeito dizem (o que não acredito), 
que este deaastro~ foi atreito de insubordinação, 
sahindo da linha. abandonando o seu posto, o 
que nl\o devia fazer: se eu quizes~e reba\xal-o. 
indagaria o seu procadimento ljttand•l, sahindo do 
Brazll em direitura a Brest, e tendo vento favoravel 
para demandar o porto do seu dsstino, fez termo 
de arribada e procurou um dos portos da Gri\:. 
Br .. tanha. 

Mas nã·• acredito nestas cousas ; podem ser 
vozt~l da inveja, podem ser inculpac;ões tn!undadae, 
nem o meu nm é rtlbaixar a dignidade dt~ qualquer 
peuoa ; deplor,, apenas que taes couaas tenhdo 
auccedido, e hoje fallo niato em consequencla de 
o nobre deputadu ter acabado de fazer o ~ouah bello 
panegyrico, como limais ouvi nesta casa, em favor 
d_o lt!U amigo, o aob .. base de o ter eu rebaixado. 
A voz da amizade vio-se aabir hoje, da maneira 
a maia sunora, da boca do nobre deputado. Elle, 
todo penhorado por esta amizade, até fez-me a 
injustiça de reputar-m~ muito vohemente e 
cruel I N<io ; ao contrario, reconheci os serviços ; 
estou por elles, e por maneira .nenhuma een~uro 
o g;lVerno que os tem premiado. 

Não pusso deixar de agradecer a.o Sr. ministro 
do imperio a maneira lacomca com que se dignou 
responder hs minhas interpellações. · Em verdade 
o sublime está no laconismJ. A maneira por que 
o Sr. ministro me respondeu, por ·certo foi su
blime. 

Eu me havia queixado de ter o Sr. ministro 
da justiça declarado que a politica que ia seguir 
o actu·ol ministerio era a do ministerio transacto, 
a polttica d" concordla e da conciliação. Creio 
que demonstrarei que a política do ministerio 
passado !<>i de concordla e de conciliação 86mente 
em palavras, e Di•> plllos factos. 

0 Sa. PJUXOTO DE ÁLENc.ut:-Nio apoiado. 
O Sa. FUB.AZ:-Eu estou disto conveneido ; 

o uobre d~t.putado está oonveocido do contra
rio •••• e tem razão.: •• 

O Sa. Oo&LHo:-Sio opirúõea. 
·O Sa. FlmaAs: -São oplDiões, é verdade. 
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O Sa. CoELHO: - Assim dizia o leigo ao ab

bade. 
O Sa. ~ERRA.Z:-Ora, o Sr. ministro respon

deu-me fr1zando o ponto da questão. Disse elle:
espere pelos factos, elles Mo de moslrar-se 
~eg~tmos o programma que o meu colleg& da 
JUStiça apresentou na casa. Contento-me com isto 
porque, apresentando eu as minhss duvidas sobre 
ser de conciliação essa politica, caso ella seja 
a que segulo o ministerio transaeto, e pedindo-me 
o Sr. ministro que eu esp~re pelos factos, dá 
a entender que na verdade tem por ftm o mi
nistro actual a · politica da coneordia e da ccn
ciliação. Eu estou convencido disto, perdõe-me 
porém o Sr. ministro que eu me queixe de elle 
não se reeor.Jar de uma interpellação ou de 
uma• rP.flexão que eu fiz, e que me parece muito 
conveniente que tenha uma clara resposta. Dizia 
ella respeito á província de Peruambuco. Eu 
considero aqu«lla provinda, segundo o que diz a 
imprensa publrca, em um estado não bom. A 
assembléa provincial ultimamente deu poderes 
discricionarios ao pre~idente da província. 

Os Sas. Vu.ELLA TAvAaEs E URBANO: -Não 
apoiado. 

O Sa. FEaaAz:-Quando em todas as outras 
províncias aF. demissões e perseguições cesa~rão · 
alll .dizem qua continuão com grande força. Alll 
coottnuão . as mesmas a._utorídades, que a opinião 
do Sr. mln1stro do impeno, quando como presidente 
a dirigia, não ião d!l certo com o ftm de uma 
política moderada ; autoridades que commettêrão 
vio.lencia.s nas eleições, e violencias inauditas, 
alh contmuiio, e a:<sítn todos os elementos que 
tize~ão com qne o S_r. ministro com~ presidente 
obttvesse uma demissão, e receiasse muito pela 
conservação de tranquilli'laJe publica. Por con
sequenciot eu desejára ficar um pouco tranquillo 
&obre a sorte daquella. província, tar.to maia 
quanto aatou peJ"suadido de que o minidterio 
niio poder!\ por maneira alguma e&qtleeer eatsa 
mesmos luconvenientes, que podem trazer grande 
damno A ordem. Ea nllo o pJaso por rnodo alg11m, 
porque, Sr. presidente, se o estado actual de 
Pernambuco e como se pinta, se, como dizem 
11s folha11 publicas, os crime11 eontmuio, Me ainda 
ha pouco se derão c:rimes 'tXtraordinarioa • • •• 

O Sa. N. llicna:oo:-Tudo b\o é mentira. 
O Sa. FEnau:-Nio duvido, falto em hypo

thes~>, e refiro-me ao que geralmentf! corre ••• 
O S11.. Nm~ES MACHADO: -Mentira escandalosa. 
O S:a. F.s:RRAZ: -Se é assim, ningnem póde 

estar mai!il haoiiltado para conhecer a causa 
d~ates ~ale~ do que o Sr. ministro qae alli 
fo1 pres_1dente, e assim applies.r·lhes o remedio 
necessar10, 

o Sa. N. MACHWO ! -Poueo tempo. 
O SR. F&auz:-Não havendo outra pessoa 

que mais habilitada esteja, eu desej{l.ra que nos 
a_eclarasse se as cousa>4 Já vão bem ou se se pre· 
c1sa de alguma medida, porque esteja persuadido, 
e estE<~a o Sr. ministro certo de que tudo quanto 
fó! m1ster para sustentar a tranquillidade pu· 
bhca, e nio fór · aveaso á legislação do paiz, 
r~eeberá o meu voto, fraco :<im, mas conscien· 
c~oao. Uma admini11traçilo honesta que pela pro
btdadtl de aeus membros, conta a quaai nnani· 
mi~~de doa votos desta caaa, e que promette essa 
po!1üca de .conciliação ; uma administração em 
CUJO a~lo eXIstem membros que conhecem o estado 
excepciOnal de Pernambuco, não póde por maneira 
nenhuma d .. ixar de tomar algumas medidas ten
d~n~s a melhorar os negoc1os da me-.ma pro· 

. Vl!IC.I&. Depois, senhores, a marcha melhor de um 
mtnlstsriD· não é aquella que suspende a aUençio 
de tGGos, pondo blos ()S apiritos vaeillantea aobre 

TOMO I 

um faturo oú reeeiosos de algum proximo mal : a 
marcha melhor de am ministririo é aquella que se 
define e aclara logo ao priuclpio, que se mani· 
f~s~a franca .~ terminaotemeote, e que com es
pmto !i.rme ante o paíz e as camaras declara:
E;stas são as minhas idéas, estes os meas prín
Cipios a r~speito desde ?U ~aquelle 1onto; aqueUes 
que segu1rem estes pru1e1pios q11e nos sustentem, 
e nós daremos todo o assentimento a aaas re
pr~sentações ~ observações ; aquelles que não 
qu1zere1J1 segu1r este principio que se extremem 
e venhão illustrar as discussões eom as sua~ 
observações e censuras, que nos guerrêem e 
convenção o paiz de que nós vamos seguir um 
systema errado e pernicioso.-E' esta a melhor 
marcha que um governo deve seguir ; é esta a 
marcha que me parece conforme ã~ nossas insti· 
tu iç~es : porque a que faz amalgamar todos os 
sent1meutos, Interesses e opiniões por melo de 
trsnsacções e enganos, ~ marcha que uão póde ser 
nun~a seguida por homens que se desvanecem de 
senttmentos de honestidade, de probos, cujo ca
racter nunca foi de-ômentitio por factos contrarios 
a taes >"e ntimentos. E11 pois desejava ouvir uma 
dechtração muito explicita-s nossa política é esta 
a respeit•> da província de tal ; temos de fazer 
reparações, ou tomar estas ou aquellas medidas. 

Estou que o ministerio aetual não progredir{& 
· no caminho das rcacçõ'ls. E~tou p~:rsllad1do de 

que o caminho das reacções é difficil e escabroso, 
onde de ordirrario naufr11.gão as melhores capaci· 
dades e intenções. Nio desejo por maneira 
ne_nbuma que seja este o penaamento de qual<juer 
m1mster10_ que v.or ventura suba ou esteja no 
poder. Nao: os 1nconvementee dessa politica aão 
os que nós vemos todos os dias ; cada vez oza. 
cer.b!o-se maid as paixões nas provincial, e aa 
pa1xoes loeafl!i tomào tt\o grande força, que 
Ampecem a marcha reguht.r do• n»gocioa J1Ubllco1, 
e ob.;truem todos os eaminlloa por onde oa mln\atroa 
podem placidamente eegulr para aeua ftn1. E' a 
cou"a peior que pôde haver, e contém en1 li mal11 
ou trl\z ap6~ d$ ai maba lncalt.ulavela, periaoa de 
toda a ordem, e que nlnguem p6dtt evlt.ar, dadoa 
oa_prlmeiroe paaaort na vl11 daa reao(õaa. 

Eu n4o deaejAra que t!lta~ pals.i5el mala ae 
exac .. rbassem, ou que continuem 11 asrvlr de gula• 
a qualquer polltlca aeral ou provincial. Por 
conaequencla lá vê o Sr. min\&tro que eu nlo 
deaejar~i uma pbiitica de reliCÇilo, ma" de repara· 
çilo. A razllo por que desejo reparações é porque 
no momento em que os partidos se combatem 
lutão, exagerações apparecem de todos os lados ; 
ás vezes as vozes que se ouvem dos chefes não são 
sinceras; és vezes têm por fim promover um 
interesse particular de localidade ; e por eon· 
sequencia a autoridade enganada toma a nuvem 
por Juno e serve de instrumento a estas paixõea'e· 
caprichos, e a admio\stração não só satisfez 011 
seus, como os alheios e de um modo miseravel •.•• 
Por coosequencia não _posso desejar outra política . 
do que a da repilr&ção e de perfeição. Dessusom
brado pois Jlqu~ o Sr. ministro, e certo de que não 
tenho por fim senão coadjuval-o com o meu fraco 
apoio quando siga esta política. · ' ' 

Não sou eu. só que desejo uma lleclaraçio muito 
clara ; estes senhores todoe (1XlU4ndo-se-pa:rct os 
Sr1. deputados de Pernambuco).... • 

Os Su. URB.LNO E Nm~u llúCJUDO:- Tdmos 
boca·; quando qaizermoe, fallare:nos. 

O. Sa. F~:aau:-Quaai todos (observo; eetto 
anc1osos por uma exolleaçio sobre este ponto. · · 

O Sa. NttNES MA.cn.t.Do:-E' falso proc#~~or. 
O Sa. Cos:t.Ho:-Cusemoe-lhes os ~'"'· 
O Sa. Ntmu M.lCJU.DO:-Quelb lhe eneom· 

mendou. o eertnlo que lll'o paga.e; _. · · · ' _. '"' 
O Sa. Fuau:-E:a a pedi, ••~ .... tRa 

. . -;: ~ 
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concorressem todas as opiniões sobre um mesmo 
fltr~. Ora, quanto digno não seria desta cBSB: vêr o 
winistAirio levantando a band~>ira a ma1s na
cessaria ao paiz, e dizer : acabemos com todas 
estas lutas; o paiz está em estado excepcional a 
todos os respeitos ; regularisemos o governo rtl
preasntativo ; restituamos ás eamaras a sua le
gitima influencia ~ o paiz precisa de melhora
mentos materiaea, elle está baldo de muitos 
elementos de prosperidade e de civilisação; a 
bandeira do ministerio se fixa nestes priucipios, e 
011 seguirá sempre ; quer fundos para as estradas ; 
melhoremos aa que existem, e estabeleçamos 
novas : a.quelles que quizerem seguir esta ban.ieira 
rodêem o miuislerio. 

Se os Srs. ministros hastearem esta bandeira, 
um aó voto não terão contra si no senado, nem 
aqui ; mlts se unicamente se contentarem em 
propalar os principias de conciliação e concordia, 
em vez de chamarem a si todos os brazileiros, em 
vez de tratarem dos melhoramentos materiaes, 
continuarem nesta marcha tão má que seguirão os 
seus antecessores, o que poderemos nóR de futuro 
e;.perar a bem do nosso paiz t Nad<l absolutamente. 
Que glGri<i alcançaráõ 1, 

O Sa. N. 1\úcwno;-Isto todos dizem que 
querem. 

O Sa. Fs.lliU.z:-0 nobre deputado diz bem que 
não ha n•nguem que não deseje estes melhora
mentos, mas não ba ninguem que os tome . a peito, 
absolutamente oinguern. 

Ora, ainda no anno passado vimos o ministro 
do imperio, cuja memoria será sempre grata ao 
nobr$ deputado .•• 

0 Sa. PEIXOTO D& ALENC.\a:-Apoiado; todo. o 
Brazil. 

O Sa. N. l'46.cBADo:-Apoiado. 
O Sa. Fs.aRA.z:- Senhores, catia um reaponde 

por si. A opinião do Brazil não consiste sómente 
na orinião do nobre deputado : a maiJria do 
Brazi não está de accor~o com o nobre deputado 
neste ponto. 

O Sa. Ps.axoTo DI:: ALio:NCA.R•-E' a minha coa· 
vicção de que está. 

.. O Sa. F~taaA.z:-Seril. esta convic~ão do nobre 
deputado; tem razãu ; eu lh'a dou toda •.•. 

On., aind"' no ann•l passado velo essd ministro 
dizer: « Não se fazem obra8, porque não ha 
engenbe!ros. » De sorte que, se nunca houver 
et•genheiros, nuuca se farão obras 1 Ora se não 
t~mos engenheiros, adquirão-se, e esta é à obrip;a
çao do governo. Segue-se portanto que o ministro 
que declara isto não desej~.: tomar a peito os 
melh~rament?s do palz. 

Cre!o ter sado um pouco importuno a V. Ex., 
Sr. ministro: é uma questão dolicada a de Pernam
buco, eu o conheço, mas deve ser esclarecida. Se 

· assent.!' que <leve responder que é ntgocio pendente, 
que · oao pôde por ora ser ventilado . nesta -casa, 
com esta resposta ficarei satisfeito. 

O Sa. UaB.t.No:-Está engraçado 1 
O Sa. F~: - Porqne não ha sóment6 ne

gocioa exteriores pendentes ; os que tocão ao 
.anterior tambem ás vezes se rebução com a ex· 
P!easi[o-pendentes;- e hoje por toda a parte a 
daplom~cia anda e governa. E' uma grande di
plomacra o conservar-se eu\te tol\aa as lutas em 
uma posição nunca hostil. E' uma dnllra que 
oem todoa têm, porque eó é partilha du grandes 
capacldadea entreter toJas as opiniões e pensa· 
mentoa com eaJ)erançaa, e esperança~ legitimas, 
eu o confeuo. Entretanto declaro que de todu 
u m&:cl:a: q~e me responda, !learei satisfeito. 

.&.provelto a oceuiio em que se aehão na casa 
dollll Sn. mlnilltros, para lhes pedir que se 
4ipeaa olhar para • par~ d• loi do orçamento 

vigente, que passou no anno ultimo, e que foi 
sanccíonada: é a que mandou reintegrar doua 
desembargadores nas relaçõ"s respectivas. 

Sr. presidente, se o minísterio fizesse opposição 
A dsta medida, se o mínisterio. que tinha uma 
força raspeitsvel nesta casa, se oppuzesse a esta 
medida até o ultimo ponto, estava no seu direito, 
e nii.o devia preparar no senado a passagAm da 
resolução que aposentava esses desembargadores; 
mas logo que o ministerio não se oppOz a esta 
resolução, não lhe fez a men••r opposição, devia 
maodar reinlegral-os. O ministerio toi a utn ponto 
exeeosivo de desprezo da lei : não pôde s~r bem 
qualificado este seu procedimento. A camara, 
vend·• que niio ba"7ia intenção de reintegrar estes 
oesembargadores, determinou pür uma expressa 
di$posição, não só que se lhes dessem os resp~ctivos 
vencimentos, mas tambem muito especialmente 
ordenou que fossem reintegrados. E qual foi o 
procedimento do ministerio ? Desprezou absoluta· 
mente a vontade do legislador ; de modo que, 
em vez de ir uma ordem para o Maranhão, 
afim de ser reintegrado o Sr. Tiburcio Valeriano, 
pelo contrario foi ord~:~m positiva ~ara que não 
se pagassem o~ seus vencimentos. Este procedi· 
menta é inqualifieavel, e exige uma satisfação. 
O governo deve ser o primeiro em dar o exemplo 
da execução da lei. 

Eu fallo desinteressado nesta causa: eu fui de 
voto que se aposentassem estes desembargadores; 
mas logo que vi que um r~&mo do poder legislativo 
tinha negado a sul\ approvaçào á resolução, 
entendi que era dever do ministerio reintegrar 
os desembargadores aposentadoR, e assígnet a 
emenda que neste sentido foi o:tfdrecidn á lei do 
orçamento, exigi explicações e a execução da lei. 
Trago este facto para dou~ das: 1°, para promover 
a execução da lei, e 2o, para mostrar ao minis
teria GUe, conforme a sua boa fé, deve tambem 
nesle ponto extremar a sua politiC>\ da do mi
nisterio pas8ado. Neste pGnto creio que não 
devêr11 seguir o systema dos seus antecessores ; 
e por isso julgava que era melhor que o ministerio 
dech•rasse que não é cuntinu.ador de politica al
guma, que tem uma j>Olitica rropria. 

O Sr. Lopo• G ... xu.a. :-Sr. presidente, eu 
mand~i à mesa um artigo a1ditivo aup;mentando 
os ordenadas dos orofessores dos c .. llegius das 
artes doá curSQS de Otinda e S- Paulo. E11 fatiando 
d~sta mdteria, pnderei dizer com Dido em Vir· 
gilio : h:~ud ignara mal\s miser•if succurrere 
disco, mas não sou ja_ professor deste col_legio _; 
eu occupe1 o magister10 23 annos, e depoiS fu1 
aposeulado ; por consequencia nada tenho com o 
C••llegio da~ artes , porém conheço a injustiça que 
solfrem aquelles profllssores. 

O illustre ex-ministro dos negocios estrangeiros 
quando íallou a respeito deste orçamento, inti
midou-me algum!\ cousa, porque disse que estava 
preparado para cercear todas as despezas ; maa 
log'l · d~:~u-IJle animo, dizendo que só fallava 
daquellas despeza~ que não fossem justificadas. 
Eu passo portanto a justificar este augmenLo, que 
peço para os collegios das artes. 

Não h<l professor algum em nenhuma das 
províncias, ao menos das maiores, Pernambuco, 
Bahia, Minas Geraes e Maranhilo , que tenha 
ordenados tão diminutos como os do collegio das 
artes, q11er de Olinda~ quer de S. Paulo. Ora, 
isto é uma causa que em verdade custll. acreditar, 
sendo aliás professores de maior cat~goria sem 
duv_lda ; que têm trab<tlho duplicado, porque eatlio 
obngadus a exames preparat:>rios, que absorvem 
perto de quatro mezea no anno. BelaUvamente 
aos prof~ss?res de Olinda, accresce que de todas 
as prov1nc1as do il!lperio aquella em que os 
viveres são mais car-os é Pernambuco. Alli · tudo 
f\ carissimo, como todos o sabem. E . por que 
fatalidade ~ de eatu oa proteuoro.11 ilo lfcêo, a 
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uma legua de álstanela do Recife, eom l:OOOS. e 
os do collegio das artes com 7008, isto é, 6008 de 
ordenado e 1008 de graullcaçào, que perdem 
logo que são impedidos por todo e qualquer 
motivo! 

Não é possivel ter estabelecimentos desta ordem, 
sem pagar bem aos professare~. 

Não sei por que sylltema e verdadeira des~raça 
nossa as letras no nosso Brazil siio tão pouco 
&stimadas: os empregos litterarios são por via de 
regra os mais mal aquinhoados. iApoiados.) 

Estes professores vêrn-se na dura ·necessidade 
de ensinar a particulares para poderem acudir a 
suas despezas. Portanto não parece estranho 
offerecer eu estcl artigo additivo. 

Alguem talvt:z me sáia por diante dizendo que 
é um augmento consideravel de despezas, attento 
o apuro das nossas circumstancias : mas só dirâ 
isto quem não retlect.ir que {f.S matriculas, tendo-se 
augmentado, têm feito com que as despezus que 
o governo faz com os cuosos jurídicos sejão muito 
menores. A principio um estudante do curso 
jurídico pagava de matricula 128800; depois passou 
a pagar 25S600, e hoje pAga 518200 no principio 
do anuo, e 518200 no fim, o que vem a ser 1028000 
por cada estudante, Logo, o governo pouco 
despende com curso jurídico. Accresce que quando 
se tratar d" receita eu tenciono apresentar tambem 
um artigo additivo afim de que os estudantes do 
collPgio das artes p&guem matricula. Não vejo 
razão para impugnar esta minha opinião. Estou 
convencido de que .pela constituição o governo 
deve a instrucçilo primaria a todos, mas a 
secundaria não. A secundaria (permitta -se-me a 
expressão) é cousa de luxo. e quem quer luxo 
gaste, tire da sua algibeira e pague. Portanto, 
se passar esta emenda, o proctucto das matriculas 
diminuirá muito a despeza do augmento que 
proponho. Na Allemanha quem paga os professores· 
são os estudantes. 

Espero portanto que eRta augusta eamara acolha 
benigna o meu artigo additivo, atteutas as razões 
que acabo de expender. 

o Sr, Barros Phu.en,el. : -Tendo de 
votar, n'um curto esp11ço de tempo, sobre dous 
orçamentos, levou-me o desejo de ver se em tudo 
erão semelhantes, se iguaes erão as exigencilts 
de serviço; difllcil não foi descobrir uma diffe
rença de cincoenta e tantos contc.s a favor do 
segundo, sendo para notar que, devendo-se melhor 
apreciar as circumstaneias presentes que as futuras, 
e reclamando a nossa situação a maior economia, 
se peça uma somma maior para o anno tlnan
ceiro de 184 7 a 1848 que para o de 18ll!- a 1847. 
Se bem que o Sr. ministro do imperic. offerecesse 
algumas alterações, não são ellas sufiicientes 
para igualar as duas cifras, nem. t~ara inspirar 
serias modificações no systema de despezas. Não 
pretendo, apezar ~isto, impugDRr o orçamento 
que se discute ; apenas farei algumas obser
vações sobre a ement.la apresentada pelo nobre 
deputado da Bahia, que tem por fim diminuir 
algumas das verbas do orçamento do imperio , 
e · principiarei por -1lquella que-diz-yespetto- ao 
senado. · 

Comparto inteiramente as idéas do uobre de
putado tendentes a diminuir a quantia ftuda, 
porquanto certeza temos de que nem todos os 
Srs. senadores comparecem annualmonte, e este 
auno principalmente que ha duas vagas por 

· Pernambuco, que não poderáõ ·de certo ser a 
tempo preenchidas. Já ha ahi uma dilferença um 
pouco superior áquell.a que foi ap:esentada pelo 
Sr. ministro do imperio. A mesma consideração 
poderia referir âcerca da camara dos deputados. 
Nio vejo razão para que este anuo não se dê a 
mesmo que nos anteriores. A casa sempre est.arâ 
incompleta, e por consequencia se havemos de 
determinar uma quantia que não ae despenderi, 

guardemos esta differença para outras verbas mais 
necessarias. 

Aproveitarei a opportunidade para, em presença 
dos Sra. mioi~tros e da maioria que snstf!ntou 
o mini,;terio passado e está muito disposta a 
sustentar o presente, offerecer algumas conside
rações, e pedir aos Sra. ministros que nos ouvem 
que me tirem de alguma obscuridade em que não 
posso deixar de jazer, á viata das clrcUJDAtancias 
politicas que nos cti:-cão. 

Se uma .lpoca houve prenhe de questões 
políticas, que demandão solução prompta, é cer
t>lmente a actual. O ministerio passado em luta 
~om differentes objectos não pôde levar ao cabo 
muitas de suas idéas, muitos melhoramentos, 
muitas questões, as quaes inf~llivelmente devosm 
ter solução sob pena de soffrimento maior na 
presente ses~ão. Um'l destas questões sotire que 
eu desejaria ouvir a opinião do Sr. ministro ·do 
imperio é o lamentavel confiicto entre a camara 
dos depuLados e o senado . Em nosso coração 
ainda cala a dOr qua causou-nos tão desgraçado 
acontecimento, isto é, a divergencia tão fiagrante 
entre dons membros do corpo íeg:slativo. Chegá
mos a um estado em que· não era mais possível 
legislar. Se no anno passado se notou que foi 
por falta de concurrencia do governo que a 
questão deixou de se solver, igual razão temoa 
p~ra receiar maiores . embaraços, se o gabinete 
nao se comprometter a procurar e promover ·um 
aecOrdo que faça deaspparecer este estado de 
honilidade em que se achão as duas camaras 
legislativas, estado que muito prejuízo não deixa 
de causar aoa interesses publicoe. 

Ora, como esta questão jl frisava tanto as 
lntell!gencias quando se orgauisou o miniaterio 
actual, eu penso que elle não se comporia sem 
formar sobre ella uma opinião. Julgo pois de 
maior interesse qne a camara ouça a oplDiio do 
ministerio sobre esta quostilo. 

Outro ponto ba eobre que aventurarei algumas 
observações. Infelizmente uão (1\l esta a unica 
grande questão que no anno passado pareceu 
anuuviar as funcções de outros corpos legis· 
lativos. Eu quero fallar, Sr. presidente, sobre a 
tendencia das assembléas proviociaes em negarem 
fundo:~ para funccionarios, que até ha pouco por 
ellas erão suppridoa. Principiarei como o maia 
Importante paTo clero. Ninguem faz idéa do estado 
de mieeria a que estll. reduzido o clero do Mara
nhão, e a penaria de que está ameaçado o da 
Bahia, e talvez o de todas as outras provlncias. 
Citei estes exemplos por que já no Maranhão se dá 
o facto, e na Bahia está preparado. Sabe-se que 
no Maranhão ba mais de dous ou tres annos o clero 
não é remunerado, e a Bahia acaba d.e fixar no 
orçameõlto um quantitativo sómente para 6 mezes, 
e fez representar a esta camara que em virtude do 
espírito do neto addicional otão lhe compete car
regar com estas despezas. A aSBembléa provincial 
de Minas acaba de representar ; emfim, é um 
contagio geral. Ora, á vista deste estado, que já 
existia no ministerio passado, não será indiffe
rent:e ouvir a opinião do gabinete actual, que 
naturalmente eat~orá formada, porque qnando se 
organisa um miniaterio não se trata sõ de reunir 
S'lis pessoas, mas consultão-se as opiniões dellaa 
para que possão produzir um resultado proflcuo 
e vantajoso ao paiz. 

E11 queria dizer alguma conea eobre os eecre
tarloe, o Sr. nlniltro jl emitUo a aua opinlio 
partleuler, que será naturalmente partilhada peloa 
seus collegu, que eata deapesa den aer feita 
pelos cofres geraea, viato que alo amprepdos 
geraes. Como algumas ueembléal pro'rinciaes 
ainda têm conslguado fundoa para eate pagamento, 
bom é que a opiniio do Sr. mlata&ro aeja logo 
consignada em lei, para que a11 aaaemblúa pro
vinciaes não suspendia repentinamente eates 
pagamentos aos eecretarios que alada os percebem, 
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do que póde vir grande inconveniente ao serviço 
publico. 

Outra questão de maior momento, porque está 
prestes a re3olver-se é a que tenho de apres~.>ntar 
ao Sr. ministro, e vem a ser as eleiçõt.s. 

E11 deseja-va que S. Ex. se digsasse emittir a 
sua opinião sobre o m~z ou o tempo em que deve 
tranl;mittir o decreto que mande convocar as 
eleições para a futura legislatura; porque, Sr. 
presidente, sendo a opinião geral (ouso aftirmal· o) 
contra a minha, que o 3 de J11nbo marcadv pela 
constituiçio deve-se entender o 3 de Junho do 
corrente anno, encol.Ltrei na constituição razão 
muito ponderosa que destróe esta opinião e 
justifica aquella que vou ~~.presentar. A camara, 
alguns senhores julgaráõ talvez que is•a 4uestáo 
não é muito propria da presente discussão : mas 
o 8 de Junho n<'ls i>ate á porta ; e quando a 
qnestão não está resolvida, quero ao mP.nos 
avental-a para que haja tempo de a discutir e 
resolvei-a convenientemente. 

Julgo que as eleições se não podem fazer este 
anno; julgo que o 3 de Junho da constituição 
não é o do proximo mez. Fundo-me nos artigos 
da constituição, que dizem que cada legisllltura 
durará quatro anuos, e que no dia 3 de Junho 
do terceiro anno é que se deve expedir este 
decreto. Ora, perguntó se nos achamos no ter
ceiro anno Ja legislatura T Re~pondem ·me que 
sim; mas é o que contesto formalme:.te. 

E' incontestavel que esta legislatura comeliou 
no lo de Janeiro do anno passado, estamos em 
'!846; por consequcncia no seu segundo anuo. 
Objectar-ee-me-ha que no auno passado se in
cluirão dous aranos ; mas, senhores, n:1o é pos
slvel iocluir dous annos em um só. No anno 
_passado poderião ter havido duas, tres ou mai:; 
sessões; mas não poderia haver mais do que 
uma sessão ~arcada pela constituição . A consti
tuição recommenda que a legislatura dure quatro 
annos, e que em cada anuo pelo menos haja 
uma sessão, a qual principiará em 3 de Maio, 
que será o dia da se~são imperial. Ora, todas as 
outras sessões fóra deste tempo são extraurui
narias, e ni'io comprehendidas nas quatro sessõ~s 
da legislatura. 

O Sa. WANDERX.EY:-Esta opinião me agrada. 
O Sa. BAaaos Pnt&NT&L:-Objectar-se·me ·h :a 

que quero cinco sessões em uma legislalura ; 
mas, senhores, nó11 podemos ter mala de qua~ro 
sessões, podemos ter uma sePsilo ex~raord111aria 
como temoa tlllo naa iegialaturaa pauad~&a de um, 
de doua mezes i e nilo é o tamanho da ae11i\o 
411e a torna ordlna.rla, ou ext.raordlnaria, aiw o 
seu tempo, 

Mas creio que eata m!nba optniilo aerã ref11tada 
por um argumento pecunlarlo. Senhore11, cont~l· 
deraç<Ses pecuniarlas nilo debilitAo de modo algurn 
os artlgoa da constituiçlo. Ella quer que cada 
legislatura não dure mais de _guatro annos ; ella 
marcou o max.imo e o minimo. Esta na prerogativa 
real de dissolver i mas todas as vezes qu~ não se 
der este caso, nlo pódeuma legislatura durar menos 
de quatro annos. Ora, se estamos no segundo 
anno da lGgiRla·tura, como é que neste segundo 
anno se ha de expedir aviso para se prtJceder a 
novas eleições ? 

Se neste anno se proceder a novas eleições 
c:laro está que se quer que a legislatura acnbe 
no anno vindouro, e por coneequencia no terceiro 
anno da sua ex.lateneia; de mo'o que a camara 
se dlsaolvert. por si, \l que não está naa suas 
atb'ibuições. 

.A. estas observações neereseentarei lllgumas, 
que, por partirem de um membro que se tem 
aentado ua maioria. niio devem ser tidas por 
an_!PeUaa. 

Elevaaoa ao mlnl.aterio membros desta camara, 
que merecem aa nonas aympatias, por certo que 
ti mlD11tro1 aetuaa não nos lnsptrão de1con-

flançâ algama; porém como eu sou prezador de 
todas as formulas representativas, e vejo que 
nos paizes mais adiantados do que nó; seguem-se 
certos costumes de que tle algum modo se quer 
fazer prescindir entre nós, aerei descu)pl).do por 
chamar a atteoção do Sr. ministro do imperio 
sobre algumas considerações que tendem a harmo
nisar os poderes. 

Sr. presidente, depois da explicita e categ.,rlca 
explicação que nus deu o il111strado Sr. ex-ministro 
dos negocias estrangeiros S•·bre a desorganisação 
do ministerio passado, não devemos prescindir de 
indagar qu&es forno a~ condições que presidirão á 
organisaçào do gabinete actual, porque, como 
muito bem disse aquelle ex -ministro, é da viciosa 
organisação dos ministerio~ que partem es~as 
quédas calamitosas e int~m pestivas que vêm 
abalar a política seguidn ; porque, devendo os 
ministros sustentarem-se p.;Ja confta11ça da corôa 
e da"maioria das camaras, só pela retiradll dessa 
confian<;a c! que elles devem resignar o po.ier a 
outros que a merecem. 

Sem uma base em que assente a administração, 
sem determinar -se certos principias em torno 
dos quaes se reuoão accorde~> todos os ministros, 
terernos de ver sempre reproduzidas essas crises 
que tanto tdfectão o pod"r e desagradão ao paiz. 
Sem princípios, sem homogeneidade de viatas, 
não de1xará de dar·l!e o espect~t culo de um ministro 
retirar-se por causas, á prt.neira vista, tão mes
quinhas: e o gabinEte que constituir-se sem estas 
condições póde contar que traz em si o germen 
de sua ruina. 

A' vista pois destas considerações, necessario 
se faz que o gabinete seja mais explicito do que 
tem sido, e que os Srs. ministros que tivemos a 
honra de ouvir nos digão mais alguma cousa 
além do laconismo do Sr. mm1stro 110 imperio, 
além da promessa pbilantropica do Sr. ministro 
d11. justiça' Por vantura já aervio de prograrnma 
em paiz algum a conciliação e a concordia ? Estli 
por ventura em anarcbia o paiz, para se oflerecer 
a conciliaçãv e a concordia como bandeira? Em 
tempo de paz houve jAmais quem recusa~se tão 
humanos predicados 7 Esper.mdo de que o mi
nisterio actual muito ba de f"zer pelo paiz, conscio 
do11 comprcmettlonentos que o cercão, não posso 
deisar de crêr que el!e . trará a esta camara .e á 
do.. Srs. senadorea muita!! que,;tões de cuja 
soluçil.o depend>~ a honra e o credito da ntaioria 
dea~a camara, a aua honra e o eeu pruprio cre
dito . Como nóa ot~ata longa elperança vivemos 
o anno pa11ado sem qu<~ cht!(l&saemoa a um 
resultado, rt>c:elo mutto que o vago de eonciliaçilo 
e concordia n4o nos venha trazer nova illuKiio. 
Eu queria que os Sra. mluistros mais particular
mente D•JS declarassem que têm de apresentar á 
casa taes e taes projectos, projectos por amor 
dos quaes tem-se c;ompromettido esta maioria. 
Nós já vimos que a maioria por mais robusta 
nada póde fazer sem auimnção do poder executivo. 
No anno passado quantas vezes, depois do cruel 
desengano de que o minigterio nos deixava ã 
discrição, quizemos tomar a iniciativa, e quantas 
vezes esbarravamos contra escolhos por nós 
levantados ! A .desharmonia impreterivelmente 
appMece n'11ma grande maioria quando não ha 
quem a dirija. 

Se a opinião vaga, se o programma philantro
plco do Sr. ministro da justiça fo i incompleto, 
que poderei eu ach.ar nas curtas expre~sões do 
Sr. ministro do imperio 1 Eu peço a S. Ex. Qlle 
arrede dss minhas expressões qualquer maligni
dade. O que não poderei eu achar nas expressões 
do Sr. ministro do imperio para mim menos 
cheias de sentido! O Sr. ministro levantou o 
programma dos factos, isto é, levantou o pro. 
gramma do incognito. O miniaterio actlll&l tem 
por programma os faetoa -qne ·hio de vir. 
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Eu IOU o primeiro a reconhecer as optimas 

intenções de cada um dos ministros ; mas é 
eate o meio de chamar uma maioria que vege
tou em decepção um anno inteiro durante duas 
sessões ? E' o>ste o meio de derramar ama ~>spe
rança fundada na população já _tão desconfiada 
das uossas promessas ? Eu deseJAra, Sr. presi
dente que o gabinete tiv~sse alguma cousa de 
espRcÍftco e que uão fosse absolutRDJente conti
DUildor d~ minislerio p~t.ssado. Eu não cen><uro o 
ministerio passado pelo .sue fez, mas pelo que não 
fez- é es~a falta de acçao que receio que venha 
a apparecer no ministerio aetual. 

Das e:r.plicRções, ou antes do programma apre
sentado . pelos l!ous Sra. ministros que l.toje nos 
bonrãrão, não podemos tirar outra explicação, e 
esta não está ao par, ao nível das nossas ne
cessidades, d11 seus desejos e de sua illustração. 

Tenho feito estas observações unicamente para 
dar lugar a que esttls formulas representativas 
se executem no Rosso parlamento de um mQdo 
mais lisongeiro do que temos presenciado em 
outras épocas. O systema representativo, segundo 
a opinião geral, por falta de l'e~peito e de 
religiosidade no cumprimento de . todas as suas 
form11las, tem muito perdido de sua consideração 
ao Brazil, e não seja a camara d" 1845 aquella 
que se considera filha de uma maioria liberal, 
aquella que venha acabar de desconeeituar um 
system>~ digno e capaz de fazer a prosperidade 
da nação. 

Voltando ao orçamento, salvas adgumas ob
jecções que apresentei no principio, verte por 
elle. 

A. díscussilo fica atUada pela hora. 
Levanta-as a sesllão. 

Pllli:BIDENOIA. DO SR. JlOIUZ TA.V4R&.':I 

SUHJl4RJo.- Ordem do dia.- Aposentadoria dos 
e'fl'lpregadoa prooinc~es. Discurso., dos Srs. 
França Leite e Sou;a França. Votact!o. -
Projecto ao senoào sobre fllhus ilugitimn.r. 
Rsjdct!o do adi<Jmenco. Approoe~ç.!o do.• arts. 
2<>, 8•, 4• e 5<>. Discuut!o do art. l}o. Discursos 
dos Srs. Rebouças e Souza Martins.- Orça
mento do imperio. Discursos dos Srs. Wanderlelf, 
Urbano, Getulio e ..tntao. 

A.'s 10 horas e 40 minutos da manhil abre-se 
a sesslo, lê·se e approva·ae a acta da antece· 
dente. 

Não ha expediente. 
Entrio em discunão e são approvadoa sem debate 

os seguintes requerimentos: 
:,. « Requeiro que se peção ao governo inforll!.ações 

sobre a soluçilo que teve a representaçao do 
Exm. pre1.idente da provineia do Ceará, em officio 
n. 2 de 7 de Janeiro de 18iô, dirigido á repartição 
da guerra, pedindo melboramenro para diversas 
praças do batalhão provisorio dalli, ás quaes se 
deu baixa em coosequencis do aviso de 24 de 
Outubro de 18«-

• Paço .da camara dos deputados, 14 de Meio de 
1846.- Pcmplona.• · 

« Requeiro se peçio ao governo informaçõea 
sobre a aoluçilo que tevt uma representação do 
corpo eommercial do OP.arl, remettida por inter
media ,do preaideote daquella província, pedindo 
a conltroeçlo de um \rapiehe no porto da ca· 
pital. 

• Paço da camara d~ deputadoa, 1~ de Maio de 
1846.- PtanplpM.a 

ORDEM DO DL\ 

A.POSE~ADORU, DOS EliPBEG4DOS PBOVINOI.U:S 

Coutinúa a 2• discu!'lsão do projeeto 'lUe inter
pr~ta o S) 11 do art: 10 do neto addicional. 

O Sr. França Lel~e: - Sr. presidente 
trel! têm sido as opiniões distinctas sobre o prd
jecto em di'lcu, são, que têm sido apresentadas 
nesta casa : -~ , primeira é que o projecto deve 
ser votado pela camara, isto é, que as assembléas 
provinciae,; têm o direito de fazer leis a respeito 
das aposentadorias do~:~ empregados provinciaes, 
mas não têm o direito de decretar pensões : a 
segunda opinião . é que as assembléas provinciaea 
tê111 tanto direito de· fazer lP.is a respeito dessas 
ap.:>sentadorins como de dar peusões : a terceira 
opinião, finalmente, é que as tlssembléae pro
vinciaes não têm nem um nem outro direito, 
que ambos estes direitos competem ao poder 
gerdl. 

Sr. pret~idente, quando a primeira vez fallei a 
respeito do objecto em questão, eu disse que a 
minha opinião era qrte as assembléae provinciaes 
tiohào o direito de fazer leia a respeito daa 
aposentadorias de ae11s empragados. mAs que não 
tiuhiio direito de decretar penaõea ; bem se vê 
pois que, defendendo a primeira opinião,' me 
declaro contra as outras. Defendo esta primeira 
opinião porqae, sendo conferido pelo acto actdi
cional ás as::~embléa.s provinciaes o poder de 
legislar sobre os empregados provinciaes e seus 
orden•tdos, julgo que é 11ma das condições com 
que ellas podem crear um emprego o decretar o 
período do exercício deste emprego, assim como 
outras condiçõ-.s pelas quaes o empregadó nàtl se 
achará abandonado quando se acbar em posiçlo 
de não poder continuar co exerclclo do seu 
emprego. Se as a~sembléas provlneiaes têm o 
direito de crear um emprego, aupponho que 
nlnguem ne~arl\ que tambem têm o direito de 
exigir do empregado certas qualidades que lhe 
sejão pec11liares para o desempenho desse em· 
prego ; e se ellas têm este direito, é consP.quente 
que tambem têm o de estabel!!cer um futuro a 
e1111o empr•·gaJo, .de est,•belecer uma condição que 
róde exciter a que elle por pequeno ordenado 
faça o 111criUclo de cert.o numero de annos, seguro 
de que ni\o llcarà reduzido à lndlgencia quando 
e\rcumatanela extraordinar\a o lmposaibllltar do 
exarcicio. O direito de eatabe!.ecer eataa condições 
pessoae11 uinguem póde negar àa a11embléa .. pro
vlneiaee, assin1 como nilo ae lhes pôde negar o 
direito de eatabeleeer eondiç&a -..-:-eapelto do 
emprego. 

Aquellea que <JUeram qae deate meamo principio 
ae deduza o pr1ocipio das pensões, enganilo-ae. 
Nós dt.duzimos o direito que têm as aaaembléaa 
provinciaes de legislar sob'ro apQeentadoriaa do 
lllireito que ellas têm de crear empregos, eatabd· 
lecer as qualid~&des ào empregado, seus ordenados 
e aa condições para perceber estes ordenados ; 
mas nós não podemos derivar deste prit~cipio o 
direito de dar pensões ; por consequencia bem 
vêm os nobres deputados que seguem a opinião 
contraria que elles estabelecem uma reva que 
não se acha comprehendida nos artigos qo.e nós 
defendemos. ' 

Bontem um nobre deputado por PtaiHiy argu· 
mentou eom a Prussia para sustentar a sua 
opinião. Disse elle que aUi as leia que eetabelecem 
as aposentadorias estabelecem logo tambem u 
pensões. E' neee&lllrio que o1rer~ ao .oobre 
deputado Ulll'- pequena obaenaçlo, e 6 que a 
lostrueçilo primaria na A.llemanha é daYlcla mala 
61 s~iedades particularea do que ao (!OYirno. 
As munlcip-,lidade• é qoe estio encarregal1u de srn:;:•r essaa uaoeiaçõea , qu~ dia. poem doa 

~. jl de Pt80rte. que o ~~~o. o c.qapuae 
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é tão 11eral na AUemanha. que o homem que se 
acha n'uma posição que não se confunde inteira
mente com o baixo povo. julga-se injuriado se não 
pertence a uma dessas sociedades ; elle mesmo 
'Vai procurar alistar o seu nome e concorrer com 
a !!lUa contribuição. On, btom se 'Vê que, SE>ndo 
este um direito particular, dependente int~;ira. 
mente das men:salidades voluntarias, ,. respectiva 
municipalidade póde fazer os estntutos que bem 
lhe aprouver, 

Mas aqui nós tratnmos de um direito politico, e 
o direito de conferir mercês•pecuniaria,; eslá con
signado na constituição ao poder executivo; mas 
o direito de ctear empregCis, estabelecer condições 
para eiles , quanto ás províncias • pertence ás 
assembléas provinciaes. Por consequencia é 
evidente a differença que existe entre o poder de 
dar pensões, de prõhliar serviços PXtraordinarios, 
e o poder de estabelecer as condições pelas quaes 
o individuo cujas qualidades são exigidas venha 
exercer um emprego. Eu considero que a lei oeste 
caso elitabelece um contracto; e um contracto 
synallagmatico, um contracto pelo qual o empre· 
gado Ee obriga a desempenh:1r as condições do 
seu emprego, não só com vistas no ordenado que 
actualmente recebe, como com vistas tambem na 
sua sorte !utura. 

Quanto ao terceil'o argumento, elle ji\ tem sido 
victoriosamente combatido. O acto addicional 
concedeu ás assembléas provinclaes o poder de 
crear empregoR, de estabelecer os StlUS ordenados: 
concedeu á assembléa geral ordinana o po<Jer de 
ínterpretal·o; a ass.embléa geral não faz mais 
agura que, por meio do conhecimento deste direito 
das assembléas provanciaes. 1\issipar as duvidas 
que têm havido sobre um direito que a ellas 
coll'1pete. 

Disse·se que era necessarlo um poder consti
'ninte para que se pude11se interpretar o acto 
$ddiciot~a.t. Ku confesso que não posso compre
bender semelhante doutriua. que tende a reduzir 
a assembléa geral a não razer outra cousa senão 
leis, por assim dizer, municlpae,c. isto é, leis de 
muito pouca trsn~cendencla; que tende a ligar os 
poderes ordinarios, a estar i11Vocando continua
mente o poder extraordlnario para firmar quRlquer 
intelligencia da constitulçilo. Eu julgo que esta 
doutrina, bern longa de aer equitativa, é, pP.Io 
contrario, pernicioaa para o palz, porque considero 
que o poder legislativo gen.l eatà revestido da~:~ 
attribulçõea ntceaaarl&ll para llrmar a lntelllgencia 
de qualquer artigo constitucional , que não ba 
neceuidade de lr proc~arar, para eata lnt~llil(encla, 
o poder conatltuiota. Se poia a t.llaembléa l(eral 
tem o poder de Interpretar. de firmar a lutelll· 
gencla de qualquer artista dt1 conAUtuiçlo, eumo 
ae poderà cooteatar o direito de Interpretar o scto 
addlelonlll, que lbe foi conrerldo pelo meemo poder 
conetltuinte que conrecctonou eate Meto! 

connexas, sem limites. Mas eu vou mostrar ao 
Sr. dc-.putado o alcance desta sua argumentação. 
As assembléas provinciaes t~m direito, por exem· 
pio, de creRr impostos ; coosequentemente têm 
direito de legi~lar sobre o modo pratico de cobrar 
os mesmos impostos : mas, pergunto eu, podem. 
elllle estabelecer ordem do processo judicial, 
particular para essa ~obrança? De maneit·a ne
nhuma. · •• 

O Sa. FRANÇA LEITE :-Porque lhes é prohi· 
bido. · 

O Sa. SouzA. FRANÇ.t.:-Onde ·'tA. razão é porque 
a ordem do processo é de di•·eito publico g<~ral, 
que só póde ser eshbe)ecida pela Rssembléa geral: 
e as assembleas provinciaes tendo faculdade de 
crear iwpostus, não têrn todavia o direito de 
legislar sobre o modo pratico de os cobrar it1-di· 
cialmente, posto que mataria connexa seja a 
creação de um impo~to com o modo da sua co
brança: mas pelos princípios illativos do Sr. 
deputado na questão, bem Stl lhes podia declarar 
tambem esse direito que o nobre deputado lhes 
nega ; quando aliás entende que ·podem ellas 
legislnr sobro aposentadorias de empregados pro
vinciaes, porque a lei lhes faculta o legislar sobre 
a sua creação, .como se nos ar~. 10 e 11 do acto 
addicional estivesse marcado precisamente a especle 
de aposentadoria, como estão as de creaçào e 
suppressão de empregos ; e quando ., art. 12 do 
mesmo acto addicional .tispõe que as assembléas 
provinciaes não poderáõ legislar sobre eRpecie 
alguma que não est.,ja contida nos ditos dous 
artigos precedentes 10 e 11. Portanto, não póde 
proceder o argumento do Sr. deputado, porque 
lhe faltou a cllrteza do principio que gratuitamente 
suppõz para tirar, como tirou, a sua conclusão; 
porquanto só nos disse que, assim como o acto 
addicional tinha autorisado ás assembléas pro
vinciaes para crear empregos, tambem as tinha 
autorisRdo para crear aposentadorias pa1 a os 
respectivos empregados ; e bem vê que não se 
contém uma cousa na oatra: ou não são identicas 
as especies : argumentou com a generali1ade 
suppo:-;ta, e eu mostro que a geoer111idade nu caso 
tem cousequencias absurdas como essa que apontei 
da ordAm do processo judicial para cobrança de 
impostos e outua que poderia apontar. 

Ds-se por finda a segunda discussão do projecto 
que _ paltll\ para ~ terceira, com a emenda do 
Sr. Marlobo. 

PR01:tCTO :t'O 8EN.A.DO IIOBRII: FII.H08 ILLEGITIKOS 

O Sa. Paa:sma::!iTE :-Segue-~e a~tora a aegunda 
dlscusdo do projecto n. 14, de 1839. Esta discussito 
já foi encetada na ses~ilo do anno passlldo ; ap· 
provou-se o primeiro artigo ; agora versa a dis
cussão sobre o segundo artigo. 

Não havendo quem falle sobre a materis, o 
Sr. presidente vai pól·a a votos. 

Sr. presidente, tendo aldo a questlo jà grande
menta elucidada, eu abusaria da benl)volencia d!& 
camara ao continuasae na mesma questlo ; por 
1110 com ~atu poucas observações que Rcabo de O Sr. Ooelho Dae~o•:-Não pedi a palavra 
fazer eu JUlgo ter esclarecido o meu voto pela para me oppór ao projecto, porque não estou 
resoluçio tal qual se acha. habilitado para discutil·o ; . ma• niio me parece 

· _ _ O_S&.lo _ SEC&er.t..Rto-{pela-t>rrlem)- -lê um· officló- -m~ito eutial que materi_a de· tan~a tran~cendencia 
.do Sr. miniatro da justiça pedindo dia e bora S~Ja vo~da desta IJ_~ane,ra_, sem que b~Ja a menor 
para apresentar o relatorio da sua repartição dtscus~ao. Eu p~ns _ pedt~ q~e 9 pro)ecto fosse 

0 S Pa d' • remethdo á comm1ssao de JUStiça civil .•• 
dia. •· ltSIDSMTEo marca o ta 15 pelo melo Ux Sa. DEPUTADO :-Ji se fez feto. 

Oo~Unúa a discussão do projecto. O Sa. REBouç.a.s :-0 projecto veio do senado 
o •1". t5ou7.a Fro:no.._ :-Sr. presidente, a e jfl se votou 110bre o primeiro artigo. ' 

argumentação do ~obre ~ep~t~do que acaba de O Ss. CoELHo BAsTos :-Maa qu11ndo f Pois 
fallar pecca em defetto de priDctplo. Para o Sr. depu- em questão desta ordem vota.moa aea. dilltuaalo 
~o argumentar como argumentou, era necessario aem uma nova revisão do projecto 7 Póde se; 
estabelecer primeiro como certo este principio ; que do anno passado para ci tenhlo apparecldo 
que, sendo facultado ia aasembléas prc.vinei11es consas que possio ter mudado o flm que 0 legia-
leglslar aobre ur11a eapecie, lhes era permittido lador teve em vista quando confeeelonou este 
t;ambem lesialar aobre todaa sa outraa especlea projecto ; entretanto vamoa votar em materla de 
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tanta importancia sem re1lex.iio alguma I Não me 
partlce isto cnrial, e para suscitar discussão peço 
que vá o projecto á eommissão dr:: justiça civil. 

O Sa. lo SECBETABIO (pela oràem) participa 
estar sobre a mesa. o parecer da commissão de 
constituição e poderes sobre a indic~ão do 
Sr. Fllrraz, para que se chame o Sr. deputado 
supplente pelo Rio Grande do Norte. 

A com missão é de parecar que na fôrma ·da 
indicação seja admittido a tomar assento na casa 
o Sr. deputado supplente que já foi juramen
tado e servio na sessão passada; para o que se 
deve ofiiciar ao governo. 

o Sr. D. MEsnoel oppõe-se á segunda parte 
do parecer, por julgar escusado offieiar ao geverno 
pars que mande chamar um suppli!nte que já 
esteve na casa e parece estar na côrte. Sendo 
certo que o Sr Albuquerque não vem tomar 
assento na camara, é sua opinião que o Sr. Mat
toso podia apresentar-se na casa desde o primeiro 
dia da Pessão, porque já é ~upplente juramentado. 
Mas não ge verificando isto, não se precisa dizer 
que se deve ofiic•ar ao Sr. ministro do imperio ; 
basta que se diga que o Sr. .Mattoso põde vir 
tomar assento. 

o Sr. Urbu.n.o diz que a commissiio não podia 
dar outro parecer senão o que roi apresentado ; 
que este parecer niio envolve a consequencia que 
delle se tem deduzido, pois que elle oraJor, como 
membro da .:ommissào, entende que o Sr. Mattoso 
podia apresentar-se na casa, visto verificar-se o 
impedim~nto do deputado proprie~ario. Corno o 
Sr. Mattoso não se tem apresentado, ou por 
não saber deste impedimento, ou por duvidar se 
podia apresentar-se sem ser chamado, era pre
ciso que se lhe fizesse sciente que existe esta 
duvida. 

o Sr. Dlaa de c~r"V ... l.h.o observa que al 
guma ~ousa se deve Íllzer antes da votação, porque a 
conclusão do pareeer é que se ofl:i.cie ao gllverno 
pela re11artição do imporio afim de que o Sr. Mat
teso seja chamado a tomar assento- Co.no 
alguns senhores tém feito observações sobre o 
modo por que este chamamento deve ser feito, 
entende que cumpre o1ferecer urna emenda em 8Ub· 
stituição á conclusão du parecer, em que se declare 
que o Sr. 11bttoso põde vir tomar assento. 

O l!ir. Nunea Machado julga &I!CUSada a 
emenda. Observa que a commissão não quiz 
senão sancciooar o principio de que os supplentes 
não podem ser chamados senão pt~lo meio que 
a commissào propõe, m11s que vota•Jo o pare-
cer, não obsta que um supplente, na$ circum
stancias do Sr. M•ttoso possa comparecer, pois 
que desde o momento em que o aupplente jura
mentado sabe qu11 es~á legalisada a falta do 
deputado p:oprietario, pôde tomar assento. 

E' lida e .. poiada a emenda do Sr. lo secre
tario, para que o Sr. Mattoso tome assento na 
~ll._ logo __ que . compar~ça. .. 

o ·sr. D. Manoel declara que se oppóz ao 
parecer da commissào, porquo entendia que ella 
queria que se offi.ciasse ao Sr. ministro do im
perio, pariA que este senhor ofiiciasse á camara 
municipal da capital da provmcia a que per· 
tan.:e o deputado que falta, ad111 de que a mesma 
cawara chamasse ao supplente para tomar assento; 
como porém dizem os nobres membros da com
mi88io qae não é este o sentido do parecer, não 
tem duvida em votar por elle, ou, como acha 
melhor, pela emenda do Sr. 1o secretario. 

Dá-se por diacutido o parecer; nio li approvado : 
é appronda a emsoda do Sr. Dias de Car· 
nlho. 

Continú& a diacuaio do artigo 2o do projeeto 
n. 14. 

o •r. VAJ.e.U.a Ta•ar•• lembra que ea~ 

projecto entrou em discussão ns sessão do anno 
passado , que lhe parece que ao zo artigo se 
o:tfcrecerão emenda~. que elle orador procurou e 
não encontrou ; que e preci~o que se veja onde 
estão estas emendas, afim de serem exllanmadas, 
e melbormente se plldar entrar na. discussão da 
mataria. Por i~so propõe o adiamento até o dia 
seguinte. 

O Sa. lo SECR&T..uuo diz que, se o adiamento 
é propo~to para se verllm as emendas otrerecida>~ 
ao projecto, este fim acha·s'3 preenchido, pois 
que as emendas que existem são as ofl'erecidas 
pela commissão de justiça civil aos arts. 5• e So, 
e ellas se acbão sobre a ineza-

O SB. VJLELLA TA nus diz que, apezar desta 
rinform,.çãó do Sr. lo secretario, como julga a ma
teria muito importaute, e entende que a camara não 
está actualmeute habilit&da a votar sobre ella, 
pois que nem forào distribuídos os exemplares 
do projecto, requer que seja adiada a discussão 
até que seja de novo impresso o projecto e 
dtstribuido. 

O adiamento é apoiado e entra em discussão. 
o Sr. RebouQas oppõe-se ao adiamento. 

Diz qut1 o prvjecto já veio approvado pelo se-· 
nado, que na sessão passada já se discutio e 
approvou o art. lo, que a materia de,;te projecto 
uão depende do conhecimento de factos, que não 
estejão ao alcance de quaesquer pessoas que 
conheçio a legislação, que basta lêr-se o projecto 
p•ua sts decidir pró ou contra. Nota mais que 
agora se está discutindo o project<> por artigos ; 
que na discussão da cada um dos artigos, qual· 
quer dos membros da casa que tivE>r de contra· 
rial-os póde apresentar as suas razões e escla· 
recer a todos para que se vote com conhecimento 
de causa . Quanto a mim, diz o orador, não posso 
encontrar cousa mais perfeita; são as doutrinas 
do codigo civil da França, discutido pelas maiore~ 
illustrações daquella nação na époc.- em que fo1 
feito e promulgado, e de alguma maneira me
lhoradas pelos nossos legisladores que votárão 
pelo projecto no s~nado. E' Ul_!l'l le1 que deve 
sahir d'tmtre nós em favor da moral e da huma· 
nidade : e d'entre a:s disposiçõ<'ls que temos feito 
de tempos a esta parte sáia uma lei que ha de 
hoa.rar muito ac1s legisladores e proporcton~r 
immensos bens á mor"l e a humanida:le- Nao 
estorvemo:\ a consecução de um bern tamanho. 

Dá·Be por discutido o adiamento ; é rejeitado. 
Contiuúa por consequeocia a discussão do art. 2. 0 

Não havendo quem fclle sobre elle, dá-se por 
discutido. E' approvado. 

São apprOVlldos sem debate os arts. 3o, 4.0 

e 5°, sendo julgada prejaJicada a emenda da 
commissào ao art. 5.o 

Eotra em discussão o art. 6•, com a emenda 
da commissão . . 

o Sr. RebouQa•: -A dif!'erença que ha 
- eotre -- a -· redacção· da illusfre -commisaão e a que 

se acha no artigo do projeeto, é que a illuatre 
comm1saà" pretendeu tirar a duvida que se podia 
Jar de alguem so.ppór que a totalidade doa bens 
pod11ria excluir o direito doa pais dispórem · de 
terça, a por isso diz s redaccào: - .aquillo qne 
puderem herdar os filhos legítimos. Mas pare· 
ce-me que esta dist.inoção não é de primeil'a 
intuição jurídica, porque ahi estão · u _leis ge-
raea, a ordenação mesmo que trata da Talidade 
dos testamentos, quando oe fllhoe que deTem her• 
dar não eãc nelles cousiderados, dei~• que umpre 
as disposições das terçae aejio valida. Nio ae 
põde auppór uo legislAdor o abaudo de querer 
t1rar aos paia ' e aos fllbos o direito <ie clkpóc 
de suas terças. Se nãc houvesae o inconvenieate 
de ·ir o projeeto para o senado, pauaodo a 
emenda, eu. de b"..m grado votaria pvr wllã : 
mas a paasagem da emenda tru et&e lDoo"· 
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veniente, a sendo claro que a doutrina do pro-
jecto se deve entender com as regras geraea da 
legislaçã?, creio que se p6de apprvvar o pro
jecto prescindindo da emenda da commissão. 

O Sr, Souza. Martins:-Sr. presidente, 
infcrmão-me que na casa não existe nenhum dos 
membros da commissão que deu o pare::er sobre 
este objecto ; entretanto vejo que o paragrapho 
que ora se discute estabeler.e uma doutrina 
differerente daqueila que se acha estabelecida 
na nossa legislação em vigor ; e como essa dou· 
trina deroga uma legislação estabelecida por 
tantos annos, eu desejava que algum nobre de
putado expendesse as razões que justificão esta. 
alteração da legislação Rctual. Pela noss11 actual 
legislação o filho natural herda com. exclusão 
doe ·ascendentes ~ aqui se estabelece uma doutrina 
contraria: o filho natural herda cnnjunctamente 
com os ascendentes. Tambem pela nos~a legls· 
laçâo o filho natural concorre em porções iguaes 
com os filhos legítimos: aq11i se est~tbeleco 1\ 
doutrina contraria, aqui herda s6mente em 
metade. Desejaria, portanto, Sr. presidente, vr.r 
delucidada esta questão. Quando o paiz tem uma 
legislação estabelecida por tantos annos, quo; é 
confirmada pelos usos constaotes do fõro, creio 
que, para alterai-a em um ponto tão im portRnte 
como o das successões, devem haver razõ.,s muito 
poderosas. A nossa legislação antlg'' equiparava 
o ftlbo natural ao filho legitimo nos direitoll de 
successão. Aqui se estabelece outra doutrina 
contraria. 

Fica a discussão adiada pela ·hora. 

OBÇAMENTO DO IMPEBIO 

Continúa a discussão do orçamento do imperlo 
com as emendas apoiadas e mais a seguinte 
que é tambem apoiada: 

« Restabeleça-se a quota de dous contos de 
réis que passou na lei do orçamento para a 
academia imperial de medielna.-S. R.-Soares 
de Meirelles. » 

o Sr. vvanderley:-Sr. presidente, como 
o nobre ministro do imperio hontem impug:tasse 
algumas das emendas que tive a houra de sub· 
metter á consideração da casa, vejo-me hoje nl\ 
necessiJadu de sustOlntal-as, e demonstrar que 
não podem ser de maneira Rlguma recusadas 
pelo nobre ministro, sob pena de crJOtr.trisr o 
programma ap~esentado pelo seu illu~tre collega ; 
que a "conom1a uae despaZ>IS publicas é unta 
daquellas intenções que tecn o governo imperial 
de pôr em pratica. Esta economia é tanto m11is 
necessaria quanto uós vemos um crescimento 
progressivo e aonual das despezas publica~. e 
tal que se a assembléa geral não principiar 
por cortar muita.s das que eu reputo menos 
necessana~, inute1s etc., nós nos veremos na 
necessidade de crear mais imposições em muilos 
ramos de industria que já não podem suppor· 

é o que acontece, porque as sobras em qualquer 
umo de serviço nnnca do applicadas (não sei a 
razão) áquelles em que dá-se falta, e no fim 
so~mpro se pedem creditos para supprir est~s 
falt11s. E' preciso pois ver se quanto se tem 
gasto em todos os annos anteriores, e marcar 
a desp~za o mais approxidamente posslvel ao 
que se deve na realidade despender. Nós vemos 
que a lei do orçamento n. 317 deu para o 
senado 190:0008 e para a camara dos deputados 
259:0008: quando aqui, depois da emenda apresen
tada. segundo as 1déas do nobre ministro, se 
pedem _ p~ra .o _1° 218:5008, e p11ra o 2o 2808!29. 
Esta d1m1nu1ça.o que proponho foi aqui apresen
ta~a em o an_no passado, e r:_ecusada pelo nobre 
m1o1str.> do. 1mper1o de entRo ; mas foi depoii 
por alle ace1ta no · S9nado. Reconheceu que na 
reali Jade a despeza nunca era feita, e que assim 
o c6rte podia passar sem inconveniente algum 
do aarvlço publleo, por isso mesmo que nos annos 
anteriores ella nunca se veritlcára. Eu tomarei 
a 1•Bmo a despeza ..le alguns annos para exP.mplo: 
de 1837 a 1838 o senado despendeu 66:1328355 e 
a c~tmara doe deput~&dos 354:6:368771. De 1839 a 
18~0 o senado despen<teu 214:3018889, e a camara 
due d~putlldos 267:0008. De 1810 a 18!1 o senado 
dnMpend~u 182:8.518439 e a camara dos deputados 
25-l:l'ií68258. Portanto não acho Inconveniente 
all(um em que o nobre ministro do imperio 
ado,·Le a emenda que eu apresentei, reduzioio a 
verba pedida para a camara doe deputados e para 
a cautara dos senadores ao mesmo que marca a 
lei vigente. · 

Presidencias de provlncias.-Creio que foi por 
engano que o nobre m1nistro do imperio affirmou 
que neStl\ verba não se acha compreheodida 
quantia p:1ra eeeretarios de governo. . 

O Sa. MmlsTao Do hn>:&aio dá. um aparte. 
O Sa. WANDERLEY:-Pareceu-me que tinha 

dito isto. 
Tambem a~resentei uma emenda a respeito do 

nt.1seu, reduztndo :l verba a 3:000S, e isto pelo 
motivo de não achar ·se ainda prompta a .>bra 
para cujl\ conclusão forão votados 10:0008. Nã~ 
sei tambem .por que f>ttalidade quando se aut.>risa 
qualqu'lr administração para reformar qualquer 
r~m? ~o se~v1ço publico, a despeza em vez de 
d1mlnu1r, augmenta: a~;:~lm acont~ceu com as 
secr~tarias, musP.U; assim tem acontecido em 
tudo _quauto suffreu refurma, .a qual consistio 
pr1De1palmeote em augmcntar empregados e des
pezas. Ora, o musen, que niio P•'dia pelo local 
em que estava uu pelas acc<~mmodaçõee · da casa, 
admttttr pur emquanto mu1tas aulas, foi comtudo 
reformado creand•>-se pruressores e directores em 
diver~o~ ramos, e a cada um delles se deu uma 
~tratilicação _de 6008 que até agora não existia. 
Representárao os proprios directotes que não 
podtão cumprir com os deveres inherentes a seus 
em~regos. porque não baviào salas para expU
caçao, ne_~ lug11r para accornmodaçiio dos objectos -- · 

tal-as~ _ _ . _ ··· ----- __ ___ _ _ _ 
--- --~u-prõpoiilio em primE-iro lugar que se diminua 

a verba dos ~ 12 e 13 do art. 2•, relativos á 
eamara doa senadores e deputados e secretarias 
as quaes estão fixadas, a 1• em 218:500$ e qu~ 
o nobre ministro exigio que fusse el~vada' a mais 
i:OOOH; a 2•, em 279:7298. Em verdade o guverno 
nio merece censura, nem elogio por ter apre~en
tado o orçamento para todo o pessoal não só 
dos senadores e deputados como tambem do de 
auas secretarias ; mas, se attender a que em todos 
os annos an.teriores não. só ~ fixação da despeza, 
como a reahdade della, 1sto e, a despeza feita no 
anuo corrente, não tem sido tal qual a pedida, 
puece que nós devemo;; marcar uma quantia 
Inferior para que não haja sobras no orçamel!t~, 
:qati vão augmentar a dedclt. Parece isto um 
paradom: qu6 aobt&l augmentem o cledclt; mas 

- que--fazrao-paTte\las --secções--re-spectivas. 
O. Sa.- PRESIDENTE pede ao nobre deputado 

que1r~ mterromper _o seu discurso emquanto é 
recebido o Sr. munstro da marinha que vem 
ler o seu relatorio, convida aos Sr~. 3o e 4o 
s~cretarios para irem receber o mesmo Sr. mi
nistro . 

S. Ex. é intro.iuzido com as formalidades do 
costume, toma assento ã esquerda do Sr. presi
deute, lê o relatorto da sua repartição e retira-se 
com as mesmas formalidades. ' 

Logo depoiM é introduzido o Sr. ministro da 
jtUerra, que lê o 11eu relatorio e retira-se com aa 
form .. lldadea do estylo. 

Oa relatorios vão as ccmmiaaõee da caaa. 
O Sa. WumEBLBY :-Sr. presidente, drzta eu 

qae u reforma q.aa ee tinha feiw · •o en.beleci-
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mento do musêo, o governo havia creado diversas 
secções e aulas, quaes as quG se vêm do res
pectivo regulamento. A cada um dos direetores 
deu o vencimento de 6008 ; mas como a casa não 
oft'ereeia as accommodações precisas para as ex· 
plicações e arranjos · dos objectos a cargo de cada 
um dos directores, assentou a assembléa geral 
de dar uma quaatia ao governo para que elle 
concluísse o editlcio, ou ao menos a parte que 
mais neces~aria fosse para a accommodação dos 
objectos, e que no entretanto ficasse sem ·eft'eito 
a parte da reforma que dizia re11peito aos orde· 
nados dos directures das diversas secções que 
não podiâo cumprir seus dev~>res. Mas não sei 
qual a razão por que os 10:0008. que, .;eguodo 
Informações que li no anno passado, bastarião 
para as accommodações as mais precisas, hC>je 
não bastão, ou não produzirão o eft't!il.o que se 
esperava, tanto que o ~overno no orça•uento 
que se discute pede mais 16:0008 para conclusão 

. do edificio do musêo. Ora, se o edificio não esta 
concluído, se não tem a<~ accommodaçõe11 preci sas 
para os objectos e para as explicações, pois 
que não podem alli concorrer os discípulos, eu 
entendi'! que devêra a despeza ser reduzida ao 
ant1go est~tdo quando não bnvia reforma, e que 
depois de f~itos os devidos reparos ou construções, 
se puzesse então em '\"igor o decreto de 1840 
que reformou aquelle 'lstabelecimento. Pelo que 
actualmente pede o nobre ministro do · imperio, 
o director de cada uma secção vem R ter de 
vencimeuto 2008 . . Ninguem dirá que 2008 seja 
uma gratificação sut!lciente para pagar os serviços 
daqudles empregados quando em activid~de; mas 
quando elles estão por aseim dizer aposentados, 
ou quando não estão em ··serviço activo, é de 
n1ais a quantiu de ~008. Convém portanto que 
se deixe concluir o edifieio par" então pór em 
vigor o decreto de 1840. E' este o motivo por 
que apresentei a emenda, reduzindo os 6 :80011 a 
3:00011. Vem assim o director daquelle estabele· 
cimento, que tão bons serviços tem prestado, a 
ficar com 80011 que antes tinha. Aquelles profes· 
sores que são novos, que não têm direito a venci
mento algum senão depois do exercício do empregc, 
devem esperar para tempo conv .. niente. Creio 
que esta llmeoda não pôde ser recusada por· um 
espírito economico. · 

Junta do commer'cio.- Propuz eu que, em vez 
de 14:·1158 que pede o nobr.e ministro, se .désse 
5:3708. Faltou-me aecresetlntar uma idéa que era: 
-fica extincta a ju~ata do commercio,-deveodo-se 

·dar destino aos papeis e. aos empregados que 
estão em actividadt~. 

Sr. presidente, ha certos ablisos ~ué· são difficeis 
de se .extirparem, e es~e é um delles. A 'camara 
dos deputadfls tem sempre reconhecido que a 
ex.istencia da junta do commercio entre nós é 
uma daquellas sinecuras, não direi das ·mais 
escandalosas, porém das menos ju11tifl.caveis. Pdra 
comprovar esta minha as11erçào, rog:~rei ao nobre 
mmistro do imperio que: declare á camara quaes 
os fios a que se presta -actualmeote a junta do 
commercio, e á vista delles, combJDados com a 
despeza, decida se tenho razão. 

A . junta do commercio tem ciuco deputados ; 
cada um delles com ordenado de 6008, e de gra· 
tificação 1 ·:o~s. têm mais de ajuda de custo 
para molcstia 50S ·cada urn I Tem um fiscal com 
400/1, e tambem 50S de aj11da de Cl:lSto para mo
leatia; tem um capellão q11e tem 15011, e 248 de 
ajuda de custo ; tem 11m continuo com 270S e 
20.11 de ajuda de custo ; tem um official-maior 
interino com 400~ e com gratificação mais 3008 ; 
tem mais doull· .:>tliciaea com 3008 cada um, e 
mais 300$ de gratificação ; tem um praUcante 
com. SQIJS e f50B de gratificação .; . tem mais· outro 
pra~c;an~ co~ 1508 e 241 .de ajuda d6 custo; 
U!m . . um . porteiro e parda-livros, ·casa, t.tc. 
Somma isto tudo 14:ü{)l. Dt~~ejarei ouvir o nobre 

'10·~ I 

ministro a respeito da utilidade deste tribunal, 
cujas fuocções hoje se reduzem a algumas con· 
sultas q11e o governo manda fazer , e poac:o 
mais. · 

Já em o anno passado o <nobre ministro ·do 
imperio disse que a junta do eommercio não 
prestava utilidade alguma, e sómente que parllcia 
cruel que essas empr~gados ficassem reduzidos 
a niio ter senão o~ seus ordena<tos. Eu não 
commetto injustiça alguma quando, .tirando 1as 
gratificações que são dadas pelo exercício, faço 
subsistir os respectivos ordenados desses em
pregados. 

Correio geral e paquetes de vapor.- O honrado 
deputado por Minas mandou uma emenda fazendo 
alterações nos vencimentos dos empregados do 
correio Reral, mas eu noto que o augmento por 
elle apresentado, foi parcial. Perguntar~i ao, hon
rado deputado so o administrador ·do ·correio· da 
cOrte, que não se acha incluído neste ··augmento, 
esta bem pago com o ordenado que actualmente 
tem, porque, segundo as-informações q11e me der, 
eu mandarei uma emenda. Consta-me que ·este 
empregado não tell'e augmento por o.ccssião 'da 
reforma . que se fez, e que subsiste :com o ordenado 
antigo. 

Passarei por ultimo a justrficar a emenda ·que 
msndoi ã me~" a respeito .de obras .publicas.Jdo 
município. O governo pede 222:34611. Vet.dade é 
q11e se acha sobre a · mesa uma emenda que 
reduz esta quantia a 178:0736, que é o que · se 
pede uo orçamento de 1847 a 1848; mas creio 
que esta verba é algum tanto excessiva, e .que 
com 137:596$ se poderá !azer o serviço .. muito 
bem, sem que pare nenhuma das obras reque
ridas pelo ::;r. ministro: eu direi a · razão. No 
orçamento de 184() a 18!6 .Pedifl o goveruo; ·para 
diversas obras do muni.cipio, 106:0008, ··inclusive 
41:00011 dara o uovo encanamento do . aque~·octo 

. de Maracanã; mas a assambléa julgou dever 
elevar esta verba, e deu, só para o encHnamento 
do aqueducto de ' .Maracanã, 90:0008 A lei aqui 
está, e o Sr. ministro póde ver o§ 33. Deu-se para 
mais do duplo daquillo :. que pedia o governo. 
Além disto, pedia elle, para conclusão do chafariz 
de s. Cbristovão, 6.0008; e, segundo.o relatorio 
do Sr. ministro ' do imperio; êst,. bb'ra "já·se· acha 
concluida. Pedia tambem o governo 31:5008 para 
um reservatorio novooas aguas;da Carioca; mas, 
se at.tendermos a q11e estas obrss nunca podem aer 
feitas em um anuo, dando nós . metade da . qaantia 
parece que temos tiabil:taao sufilcien'temente o 
goveroo para este fim. Asliim reduzirei a 15:2508 
·os 31:5008000. . 

Pede o governo mais para as obras das .Pal· 
meírali 20:0008; dando-se metade · para o _anuo 
financeiro, creio que não lhe coarctamos os .. meios. 
Emfim, para conclusão, do edifl.cio~,? . museu,. ~dio 
o .governo 16:00081 deu-se-lbe 10:\MI8 ;, .e. as obraa 
estão em andam P-nto: dandu~se . ma1s . S:QPQ/1, 
metade dos 16:0008, que se diz são siimcientes ,pára 
a conclusão da ob.::a, não fieará .esta .parada 'dentro -

- do aooo. . . . . 
Agora pede o. governo mais 90:0008 para. Q, ,e,n

eanamento' de Mar:acailà; 90.:oooa. que. ~e 4elh;~D1 
90:0006 que P':de, .são ]SO:OOQS. q~~t1~ exc.ess~va 
á vist .. das wformaçoes do Sr. ·nt•~istro do lm
perio, porque elle ,disse que os 'tubos de.rer;rQ. para 
este encanamento ainda nem estão comprados na 
Europa, e por cooaequencia ·devem·1 de · haver 
grandes sobras desta quantia. Se,o;,J:[ÓI . ~rmos 
metade da : quantia pedida, 45·0008, Qlle.;com , os 
90:0008 da lei vigente perfazem 135:.000S, pa.ree~
me que temos .dRdo d10heiro sutlicumte,. para· a 
continaação da obra. . . 

Estas .r.edueções trazem a quantia, .para ;O'biiU 
publicas no município neutro sem inconveniente 
a de 137:5968, e por canlJeqfíed'clà'·a · 'elllê\fd.a' do 

- nobre deputado . que dá 178:0001 aillda. ~ ~va, 
.porquA oà'> reparou. que o .pveme· .pldB>l• ._ 

lQ 
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90;0008 só para o encanAmento de Maracanã. Esta 
reducção nas obras do município neutro parece 
que podia ser compensada augmentando á verba 
para estradas e outras obras ge.raes nas provincias, 
para o que 40:000$ é quantia muito pequena á 
vista do que se pede para .o município neutro. 

Consequentemente tambem creio q11e esta 
emenda não poderá ser rec11sada pelo nobre minis· 
tro do imperio ; e a considero muito conveniente. 

Esqueceu-me tratar de uma parte que respeita 
ás escolas de medicina. Vi no relatorio do Sr. mi· 
nistro do imperio· que na e•~ola de medicina da 
Bahia havia falta de iD.strumentoe cirurgicos e de 
phyeica; mas parece que o Sr. ministr~ se esqueceu 
de que na lei vigente acha-se const~nada a quantia 
de 2:000S para a compra de semelhantes instru
mentos. 

O Sa. MElaxLLEs•-Não chega. 
O Sa. WANDERLEY: -Não duvido; mas era 

preciso que 11e désse conta do empregg desta quan· 
Lia ; porque na lei ' vigente se dão 2:000$; mas, 
segundo o relatorio do Sr. ministro do imperio, 
vê-se que esta quantia não foi empregada, porque 
elle diz que ha falta abt~ol11ta destes instrumen~os. 
Pelo menos ahi deverá dar.se contli do emprego 
desta quantia. · 

Chamo isto á lembrança do Sr. ministro, p~ra 
que, examinando esta parte d:l lei do nrçiimento, 
empregue convenientemente o dinheiro. 

São estas as minhas reflexões sobre as emendas; 
que pal!sem ou não pauem pouco me importa, 
mas c.::eio que sou guiado por espírito . não de 
mesqumhar1a, mas de verdadeira econom1a. 

O Sr. Urba.no:-Eu pedirei licença ao Sr. 
ministro do imperio para lhe dirigir um pergunt,l: 
se S . Ex. pertende responder ás observações que 
farão hontem feitas na casa pelo nobre deputado 
da Bahia, porque se está na intenção de responder 
a estns observações, cederei por oro. da pa~avra, 
e taes poderáõ ser &!I explicações que o Sr. mi
nistro der, que eu inteiramente ceda da palavra. 

O Sa. :MINisTRO DO ÚIPERio : - Pretendo res
ponder ás int~orpellações. 

O Sa. UBBAz.:o:-Mas sem duvida não responde 
já. 

O Sa. MimsTao DO hn>.s:BXo: - Em occasião 
compt~tente. 

O Sa. UaBANo:- Bem; portanto, bem apezar 
meu, entro já na discussão. 

O nobre deputado pela província da Bahia, 
Sr. pres1dente, parecell não entender, ou pelo 
menos entender <.le um modo muito di1Ierente 
d~~:quelle porque eu o entendo, o programma que 
fo1 apresentado na casa. O digno ministro ·dos 
negoeios da justi~a disse que a política do minis
~no actual ser1a a me11ma que tinha seguido o 
mini_sterio passado ; mas o nobre deputado des
cctbrlO,s~n.hores, e':ll uma proposição tão simples do 
d1gno m1n1stro da JUstiça um parece que eu confe~so 
n~o ~r oUVIdf?. O nobre deputado disse que o Sr. 
mu~1~tro hav1a _declRrado que lhe parecia ter sido a 
pohtaca do m1n1ster1o passado-de concordia entre 
todos os brazileiros, de fiel observaucia da consti
tui~ão e das leis, e de uma recta administração 
da JUStiça, e que nessa supposição •••. 

O Sa. REsouç.u:- Peço a palavra. 
O Sa. UaBANo:-Dizia estar o governo actual 

diBposto a seguir a mesma politiea. Eu ouvi esse 
pa.reee , eo por consequencia, Sr. presidente , 
en~ndia que a política do minis~rio preseate não 
era maie nem menos do que a continuação da. 
política passada; ::nas vista a duvida •••• 

O Sa. D. MANoEL:- .Peço a palavra. 
. O Sa. UBJI.U(o: - • • . • em que o nobre de {lu
tado da Bahia envolveu a manifeataçio dos pnn-

cipios da administração actual, eu entendia que 
seria preciso que o Sr. ministro do imperio 
desviasss interpretações que me parece não 
estarem ·comprehendidas na política intencional 
do governo, 

Tanto mais, Sr. presidente, porque eu devo 
confessar que esta simples enunciação """de con· 
tordia entre todos os bratileiros,- é em si um 
pouco vaga, e mui pouco significativa. 

Eu comprehenderia bem essa política, se acaso 
ella fosstl modelada sobre essa seria de factos, 
que boto abonão a administraçio de 2 de Feve
reiro. Se o axioma fosse explicado por estes factos 
pa~sados, então a politea tornar·se~hia positiva. 
Dem~is, senhores. eu pedirei permiesão ao 

nobre deputado pela Bahia para entrar em algumas 
considerações sobre a politlca da concordia do 
modo por que elle a parece entender. 

Eu certamente não posso acompanhar o pensa· 
mento do nobre deputado. Elle parece entender 
que a política da concordia consi•te em distribuir 
os elementos de autoridade, os empregos publicas, 
os mei•JS de força, de acção adminis~rativa , por 
homens de todos os credos, de todas as eóres 
políticas •••• 

O SR. FERRAZ : - Conforme os talentos e vir
tudes. 

O Sa. UaB.&.NO: - Conforme os talentos e vir· . 
tudes. E' isso uma utopia que eu não posso 
conceber em um governo representativo. 

Peço ao nobre deputado que re1licta sobre os 
resultados necessarios de uma politlea, permit· 
ta-me dizer-lhe, absurda. 

O SR. Fzaau:- Não. 
O Sa. UaBA.No :- Supponha-se, senhores, Jlll 

guardR nacional os chefes pertencendo a um 
credo político, e os offieiaes a outro, ou entre 
si, os officiaeEr com di1Ierentes opiniões políticas ; 
supponha-se na or~~:aaisaçio policial os delegados 
e subdelegados cada um com suas opiniões polí
ticas, guerreando-se, chocando-se rec\procamente, 
inutllisand'l reciprocamente a aeção uns de outros 
procurando destruirem-se reciprocamente; per
guntarei ao nobre deputado : seria isso um 
systema aconselhado pelo bom senso ? Não seria 
ao contrario, Sr. presidente, introduzir a anar
chill no estado civil e destruir todas as leis de 
ordem ? Creio que sim; tal é a minha convicção 
a este respeito, e eu direi ao nobre deput.ado que 
quando o lado opposto ao meu ·subir ao poder, 
não desejarei esta concordia. 

Os Sas. NUN&s l'l.úCJU.DO .a: VIL.ELL& T.a..v.a..u:s :
Apoiado. 

O Sa. URBANo:- Porque em primeiro lugar 
quero a mauutenção da ordem publica , e a 
prefiro ao goso de vantagens tão pequenas e 
mesquinhas. Para que esta concordia se désse, 
para que pudesse ter applicaçiJ.o essa distribuição 
p-:.r todos os indivíduos, por todos os cidadãos, 
quaesquer que fossem suas opiniões políticas, 
seria absolatamente indispensavel que se pudes· 
sem reduzir todas as in~llígencias a um só 
pensamento, todas as vontades a um só fim ; e 
será isto possível? 

O nobre deputado sabe que a existencia dos 
partidos políticos é inevitavel nos governos re
presentativos. Nos governos absolutos, sómente 
a vontade, sómente o pensamento do monarcha, 
é quem governa. é quem tudo dirige: a nação 
não intervém, senão em casos e:r.eepcionaes, pela 
grande força da opinião publica, na direeção dos 
negocias p11blicos ; mas o mesmo não acontece 
no systema representativo ; neste systema a na~;.ão 
i~tervém di~ectamente em todos os pontos q~e 
dizem ·respe1to á admlUistração. Quando a naçao 
tem de .Pronunciar o seu juizo, seus sentimentos 
a respel\o dos negocioa pnblicoa na occaaiio ela 

l ""<... 
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eleição de seus representantes, perguntarei-será 
possivel que não appareção ahi choques das 
opiniões politicas, e que se não manifestem os 
diversos interesses, convicções e sentimentos ? 
Não de certo. O estado que o nobre deputado 
parece despjar, e que talvez fosse mesmo pua 
desejar, certo que não póde ter applicqçào á 
quadra actoal. 

Sendo assim, Sr. presidente, eu quizera que 
o nobre ministro do imperio desenvolvesse mais 
o programma da 9.dministração . . Se esse pro· 
gramma niio CoaRe mal entendido, se não fosse 
mal interpretado, talvez fosse sufficiente; mas uma 
vez que se interpreta de diverso modo, cumpre 
aceitar as interpretações que são verdadeiras, e 
desviar aquellas que são falsas. 
. O Sa. FERRAZ :-Eu desejarei mesmo ouvit o 

Sr. ministro. 
O SR. FRANÇA. LEITE : - Os factos o expU

carâõ. 
O Sn. URBANO :- Os factos explicarãõ, diz o 

nobre deputado; mas emquanto não apparecerem, 
o que faremos nós 't 

O SR. F.R.A.NÇA LEITE :- Esperemos I 
O Sn. URBANO:- Espsremos I 
O Sa. FRANÇA. LEITE : -Se duvida do pro

gramma, esperemos pelos factos. 
O Sa. URBANO :-Eu não digo que duvido do 

programma, digo sõ que se duvida, que se lhe 
dã diversa intel1igencia ; e haverá impoRsibilidade 
da parte do governo em fixar a verdadeira intelli
geneia, o verdadeiro alcance~do seu programma? 
Creio que isto é muito conforme com todos os 
estylos seguidos nos parlamentos mais illustrados. 
(Apoiados.) 

Agora, Sr. presidente, vejo-me na necessidade 
de descer a uma especialidade, porque o nobre 
deputado da Bahia, expontsneamente eonstituin· 
do-se procurador da deputação de Pernambuco .••• 

O SR. FERRAZ:- Os deputados sito de todo 
o Brazil desde o moUlento em que prestão ju
ramento. 

O SI\. UalW{o:-No momento em que o nobre 
deputado fallou trouxe para a discussão a pro· 
vineia de Pernambuco, e se conservou tanto neste 
terreno, que m~ vejo na necessidade de dizer 
alguma eousa. Não o acompanharei na accasação 
que dirlgio contra a administraçllo actual, por
que em verdade ser-me-hia impossível combater 
declamações. 

0 S:a. F.EBBAz :-Actual'P 
O S:a. U~o : - A administração aetual da 

provincia. 
Quando o nobre deputado quizer entrar em 

uma discussão detAlhada e franca a respeito da 
presidenc1a aetual de Pernambuco, apresente seus 
artigos de accuaação, manifest11 os factos, e então 
me achará prompto para a defeza; mas emqoanto 
se limitar a dizer qn~ a assembléa provincial 
tem dado a dietadura ao presidente, sem explicar 
qual é essa collecção de poderes a que chama 
dictadura ; emquanto se contentar em dizer que 
têm havido violencias sem as partieularlsar, bem 
vê a impossibilidade em que me acho para satis
factorlamente responder. Comtudo aproveitei a 
occasliio para dizer alguma cousa. 

Direi ao nobre deputado e t\ eamara que o 
actual presidente de Pernambuco, o Sr. Chichorro, 
é dotado de intelligencia, circumspecção e pro· 
bidade a toda prova. 

O Sa. FEBIW!:-E doc:ilidade. 
O S:a. U.arwro:- E docllidade 1 ••• Nio sei o 

que quer dizer ; nio entendo. 

O Sa. N. M.lciUDo:-Alguem Sllbe que elle nio 
é doeU. (Apoiados.) 

O Sa. URRAN0:-0 Sr. Ohichorro, entrando na 
adminidtraçào de Pernambuco, vio-se aggredldo, 
a~acado por todos os lados desapiedamente por 
inimigo~ rancoro,:.os, que guerreavãe por todos as 
maneiras a sua administração. 

O Sa. N. MAcHA.DO:-E ao governo. 
O Sa. UBBÃNo•- Que pnuhã.o toda a sorte de 

embaraços A marcha da administração publica ; e 
seria possível, senhores, que o Sr. Chichorro em 
tal posição, a não ser destitilido de senso, cou
servasse as causas como se acha vão 1 Devia então 
immediatamente dar a sua demissão, porque não 
era possível que governasse a província. O Sr. Chi
chorro portanto entendeu que não podi& gGvema.r 
a provincia com taea elementos ; devia escolher 
outros, outros que comprehendessem o seu pensa
mento e qae lhe inspirassem confiança, que 
tivessem sincero desejo d6 corresponder ás suas 
vistas, de auxiliai-as. Serã isto crime ? Digo que 
o contrario seria uma perfeita loucura. 

Vejamos porém, senhores~ (a isto é o que se 
deve examinar), qual o resultado pratico desta sua 
conducta. Direi que o Sr. Ohichorro, assim au
xiliado pelos elementos de sua confiança, que 
acertadamente havia escolhido, auxiliado pela 
grande força da opinião publica da quasi totaU
d>~de da provincia (apoiados), tem consegaido 
(ninguem é capaz de o negar) fazer diminuir em 

· uma escala extraordinaria o numero de ·assas
sinatos que havia na província (apoiadol), e não 
só isto ; mesmo a este pequeno numero, muito 
pequeno em comparação do que antigamsnte havia, 
ahi se tem manifestado uma punição muito mais 
prompta, muito mRis aBli!)tiva. Direi ainda mai_s, 
e isto se póde provar ao n<'bre deputado por melo 
da estRtisticv., que a segurança de pTopriedade 
tem tambem obtido um melhoramento muitíssimo 
eonsideravel. 

O Sa. FEJUU.z : - Principalmente os africanos 
livres. 

O Sa. UBBANo:-Lé. vou. 
Direi ao nobre d.eputado que jé. se nãG v~m 

desgraçadamente em distancia de menos de duaa 
leguas da capital quadrilha de salteadores impune· 
mente roubando eacravoa; isto se não vê hoje. 
Apresentarei ao nobre deputado um facto qae tem 
um alcance muito grande, e vêm a ser, que a 
administração actoal tem entregado a seus se· 
nhoris, mesmo a adversarioa seus, um crescido 
numero de escravos furtados naquelle tempo. 
Estes são os factos que não podem . ~eixar .de 
~rovar, e provar muito, em favor da adm1n1stração. 
Este é o elogio que eu faço é. administraçiu do 
Sr. Chiehorro, elogio integralmente verdadeiro. 
(Apoiados.) Em consequencia destes serviços, o 
Sr. Chichorro tem adquirido as sympathlas, a 
gn.t\dão dos pernambucano& •••• 

Os Sas. N. M.&.CBADo E VII.ELLA T.a.vJ.BES: -
Apoiado. 

O Sk. URBANo:-.... que nunca se hão de 
esquecer, porque não costumio esquecer beneficios, 
não coatumão apedrejar o sol quando no seu 
acaso (apoiGtto.r): em todos os tempos se con
fessarãõ gratos aos bene1lcios que o Sr. Chichorro 
tem feito á provineia. 

Mas, Sr. presidente, o nobre deputado apresentou 
na casa um facto do qual talvez a camara tenha 
algum conhecimento, mas de que lhe que.ro dar . 
perfeito conhecimento. 

O S•. N. !úo~noo:-A.poiado : eaae meamo 
facto é o noaso brazlo. 

O Sa. URBANo:- O facto é este, que parece 
~uito grave ao nobre deputado. DiJ.M que ~ 
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parente do Sr. A.n_to~io ~onso ~errelra, cb~fe de 

. policia da provmcta, fez um .roubo de afrtcanos 
livres na comarca <lo Rw Formoso. 

O Sa. Fs:aRAZ:-Então confessa o facto t 
O SR. URB.t.No:-N6s não somos como outros, 

não negamos factos ~est~s~ porque não queremos 
taes alliados. Este tndtvaduo apprehendeu uma 
porção de africanos livres, fico.u-se com uns 
poucos e remetteu o resto P._ara a capital ; mas, 
senhores, pergunta-se qual fot o procedimento do 
governo e do chefe de policia ? O parente do chefe 
de policia immediatamente foi demettido, á re
quisição deste, do lugar de supplente do sub
delell!ado que occupava, e forão mais demittidos 
igualme(lte de seus postos na guarda nacional e 
mandados processar. O que ml\is queria o nobre 
deputado t Compar6 isto agora com o procedi· 
mento da administrxçãa passada, apresente um 
exemplo sô. 
' .O SR. FEJUU.z:-Da administração passada? 

O Sa. URBANO:- Na província. 
O Sa. NuNES MA.CH.lDo: - · Pa:-a que nos está 

causticando T 
O Sa. URBANO:-Apresente-nos um sô exemplo 

de hllverem-se sacrificado as relações de paren
tesco á execução das leis, á moralidade publica. 
·certo que não apresentará este exemplo. 
~ eu não contiRuarei neste terreno, Sr. pre· 

aidentil, porque .o meu fim não é nem combater o 
noQre deputado, porque, já dis~e, não offereceu 
mataria para o combate, nem convencer o geverno, 
porque elle oão precisa de minha voz para conhecer 
.a verdade ; elle tem meios men-os suspeitos para 
a verificar. 

A' Tisto disto, se o nobre deputado entende que 
a política acLualmente seguida em Pernambuco é 
fatal áquella província, e que deve ser mudarla; 
se o governo entender a mesma cous&, que sig11 o 
pensamento que julgar mais conveniente. Pôde 
escolher entre os dous partidos em que se acha 
dividida a provincia; mas devo declarar ama 
verdade, e uma verdade sobre a qual chamo a 
attenção do governo ·e da camara, e é que a 
provincla de Pernambuco se acha divi•lida 11m 
dou~ partidos muito extremados ; não ha !õenão 
um numero muito diminuto de indivíduos, ao 
menos de consideração, que não pertençiio a um 
ou outro lado ; e que por consequencia o govarao 
nilo tem melo termo , ha de escolher entre os 
doua; e se eu j! mostrei que em todo o imperio 
nio as pôde Teriftcar a u~opla do nobre depu
tado •••• 

O Sa. Faa.u::- Não é utopia. 
OSa. URBANo:-.... ahi muito menos.(Apoiado.s.) 
Eu diria a qualquer governo, e digo da todo o 

coraçilo, que antes quero ver a administração de 
mlnba provincia, ao menos na actualidade, en
tregue absolutamente aos adversarioa, do quo vêl-a 
retalhada entre do.ua partidos (apoiado.r), porque 
esta di atribuição Insensata ·seria, perm1tta-se-me 
o dizêl-o, um perigo eminantisslmo para '\ ordP.m 
publica, e eu, como já dill&e, quero primeiro que 
-tudo a manutenção da tranquillidade publica, 
sejão quaea fórem os meus aacrificios pessoaes. 
. Oa. Sas. NllNEI !ú.c:a.t.Do E VILJU.L.L 'l'Av.uu.:s:-

.\.poiado. · 
O SR. llaBI.Ko:-Mas á vista do que acabo de 

djzer ;' . eu não p9sao . deixar de formular uma 
lilterpellaçio ao Sr. ministro do imperio. Não 
tenho razões para entender o programma do 
governo como> o entendeu o r.obre"deputado da 
Bahia ; maa não é · ptU'a mim infelizmente es
tranho, Sr. presidente, não é ignorado na C&· 
.Jnara, que no _J!ub~ico e~oiate!ll app,rel!-ensões a 
r~pe~~ <la .p()bttca Clqe ~ri de 1egllir o governo, 

especialmente o respeito de Pernambuco. Eu não 
sei por que se desconfi.:l ; mas desconfia-se, os 
senhores mesmos deaconfião ••.• 

O Sa. F.&aRAz·-Eu não. 
O Sa. URBANO.- ... • que a política que tem 

de seguir-se em Pernambuco não será a mt~sma 
politica das outras províncias. Não posso crêr 
que os princípios ger&lwent6 adoptudos em todo 
o imperio sejão tiÓ em uma província sacrificados 
a pequenos interesses de Írimilia. 

Os Sas. N. MAcHADo E VILELLA. TAVABEs:
Apoiado. 

O Sa. URBA.NO:-Enlretanto é do Dteu dever, 
Sr. presidente, conhecer estas apprehensões ou 
desvanecêl-as. Eu desejo de~vanecer estas . ap
prehensões, e por Isso rogo ao Sr. ministro do 
imperio que haja de responder á interpellação 
seguinte: -Se o governo actual pretende conti
nuar em Pernambuco política do ministerio pas
sado ; se pretende modificar esta politica, ou 
se tem de seguir uma politica opposta. A io
terpellação é muito simples, e eu desejo da parte 
do Sr. mhlistro do imperio uma resposta clara 
e precisa. Desejo-a, e tenho direito .de esperai-a, 
porque entendo, Sr. presidente, que não assenta 
bem em um homem d., estado, que· tem con
scieocia da jllstiça e conveniencia da sua poli· 
tica, procurar dissimnlal-a 'ou ·obscurecêl-a por 
meio de phNses vagas sem significação, ou que 
possão admittir diversas intelligencias. E' por
tanto a interpellação que tenho a fazer ao Sr. 
ministro sobre a política que o dirige, e especial
mente sobre a politica que .tem o governo de 
seguir na província de Pernambuco. 

Nada mais direi, Sr. presidente, a respeito 
do que ria casa apresentou o nobre deputado 
sobre a política do paiz. Nós temos ainda a 
resposta i falia do tbrono, onde teremos occa
sião de mais lArgamente discorrermos a este 
respeito ; assim como eu me abstenho por ora 
de examinar e apreciar as causas ·ostensivas e 
occasionaes, assim co111o tambem aK causas 
intenciooaes que produzirão a dissolução · 'do 
ministerio passado, e de f'Xaminar a influencia 
que essas cauus podem talvez ter na adminis
tração actual, e sobre o futuro do paiz. Mas 
por ora abstenho-me disto. 

Concluo por conaequencia, Sr. preriidente, 
o meu diilcurso, d~clarando que votarei pelo 
orçamento do lmperlo, aceitando aquellas re
ducções que eu julg11r compiltiveis com a regu· 
laridade e prove1to do serviço publico. 

o •r. Gotallo:-Pedl unlcament"' a palavr& 
para satisfazer ao meu collegR o Sr. Wanderley, 
que exi~io decb•ração da razão por que na 
tabella dos augmeotos dos ordenados dos em
pregados das administrações dos correios não 
erio contemplados o director geral e o adminis
trador do corr~io da cõrte. A razão é clara. 
Eu entendo que a ordenado do directcr geral 
e adminiatrador do correio da córte não está 
em circumstancias de p'lder ser augmentado, 
por isso que já vencem um ordenad1• som
ciente para sua decente subsistencia, qual o 
de 3:2008 para o director geral, e 2:4008 para 
o·· administrador. Esta é a razão por que não 
contemplei na tabella os ordenados destes em
pregados. 

o Sr. Au:tão:-Sr. presidente, ten4o visto 
impugnar diveraas verbas do orçamento, ; eu 
julguei que devia emittir a minha opmião a 
respeito de algumas, bem como offerecer tambem 
i consideração da casa varias emendas que passo 
a justUlcar. · 

Parece-me, Sr. presidente, que a camara esti 
resolvida ,a tomar por base do or~amento _que 
tem de reger no exerci cio de 1846--47: ·aa · ~bclJ~a 
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apresentadas pará o de 1347-48. Com elfeito 
esta opinião que se tem mauifest~do na casa 
por parte do nobre ministro do imperio e de 
alguns Srs. deputados me parece muito acer
tadà ; porqul\nto, . devendo as despezas ser orça
das segunJo a actunlidade, segundo os serviços 
que ex1stem effectivamente creados pela legis 
lação é mais razoavel que se 11doptem para 
base da discussão as tabellas que ultim~mente 
se têm apresentado, nas quaes mais exactamenta 
estão avaliados os serviços existentes. Tambem 
se a camara entender que o orçamento que agvra 
se confecciona deverá reger no anuo· de 1847-48, 
melhor serã sem duvida que se adopte o orça
mento que o governo tem apresentado para este 
anno do que o que foi apresentadu no auno 
passado. Assim mais facilmente poderá ser 
adoplado o artigo que appllcar as disposições 
da lei do orçamento para 1846--47 ao anno se
guinte de 1847--48 -

0ra. sou desta opinião pelas razões que acabo 
de expender, e por isso nenhuma duvida tenho 
de adoptar as emendas que o Sr. Marinho 
offereceu, reduzindo as despezas do mtnisterio 
do imperio !lquellas que têm sido apresentadas 
no orçamento qne tem de reger p>ua. 1817-48. 
Faço comtudo, Sr. presidente, alguma excepção 
no orçamento para 18!7-48 quanto ã verba
presidencias das provincias - , e nisto vou de 
accõrdo'com o Sr. ministro do imperio, porque 
convéUl que se mantenha a despeza do orçamento 
anterior, Isto é, aquelle orçamento que consi
gnava quota para os secretarios das proviucias. 

Na actualidade, Sr. presidente, parece-me que 
eeta disposição sendo votada pela casa, vai 
tornar legal por assim dizer o facto .constante 
que já se dá (ao menos .avaliando este negocio 
pelo que se passa em Minas) ; depois que a 
assembléa prvvincial daquella província entendeu 
que, sendo o emprego de secretario geral, não 
devia cousignar a quota para o seu vencimento, 
o governo ger>il resolveu que se fizesse pela 
thesQuraria gernl da província su('primeuto á 
provincial na importancia correspondente aos 
vencimentos do eeeretario. Outras províncias têm 
tambem · recusado a pagar os ·vencimentos dos 
secretarias do governo, e assim o t.he,;ouro tem-se 
visto na necessidade de suppril-as com a quota 
correspondente a esse ordenado. Se pois este é 
o facto, se o serviço publico não deve soflrer 
por não se consignarem no orçamento os ordenados 
que devem vencer os secretarias, acho que isto 
é mais conforme ao bom andamento da adminis· 
tração, e que se tirem as duvidas e irregularidades 
qu<'l possão apparecer. Portanto, h esta parte 
votarei pela quantia de 119:5008, e não pela de 
92:860S, porque naquella quantia se incluem os 
ordenados dos secretarias. 

Tambem · tenho obdervado que no orçamento 
que ora discutimos na rubrica 2! existe s quantia 
~e 10:0008 para colonisação ; mas, Sr. presidente, 
creio qu" de-ve ser supprimida aquella quantia 
por isso que no orçamento _vigente . . . se . con
!fignou a quan~ia de 200:000,$ para este mister; 
logo, não deve continuar no orçame11to uma 
verba sepBrada, uma consignação especial para a 
colonisação, uma vez que existe aquella con
signação mais ampla para o mesmo fim. -Creio 
que o Sr. mini~tro do imperio convirá em que 
se supprima esta quantia. · 

Ha para este orçamento, bem como para aquelle 
que se tem apresentado para o anno de 1847--48, 
,uma despeza, . Sr. presidente, que eu julgo que 
a camara . deverá tomar em consideração. Pelo 
art. & do decreto de 28 de Agosto de 1840 se 
tem determinado que cada um dos príncipes e 
princezas da família imperial tenhão uma pensão 
alimentaria de s:ooos por anno emquanto menc;es. 
e quando'· maiores 12:0008. Portanto me parece 
que ~e!l!os . \amar por base a pe111io alimentaria 

de 6:0008 dada por esta lei aos príncipes da 
família imperial quando tivermos de consignar 
a que pelo tratado matrimonial compete ao 
príncipe D. Luiz, filho de Sua Alteza a Sra. 
D. Januaria 11 o Sr. conde d'Aquila. 

Peço portanto licença á camara parll oflerecer 
e~ta emenda. Acho que o Sr. ministro teria 
talvez tenção de trazer esto ob]ecto ã consideração 
d-a casa, nma ve:z: que no seu relatorio já o 
tinha declarado . 

Pelo trat"do matrimonial se tem estabelecido a 
clausula de que cada um dos príncipes que 
nascer&m do consorcio de S. A. Imperial a 
Sra. D. Januaria com Sua Alteza o Sr. conde 
d'A'luila, pen:eberá desde o se11 nascimento uma 
pensão alimentaria, que seri. assignada pala 
assembléa geral legislativa do imperio, e paga 
pelo th;~souro publico nacional, emquanto os 
mesmos príncipes residirem no Brazil. Embora o 
Sr. conde d•Aquila esteja fóra do imperio, e sua 
esposa, e tenha nascido fóra. do imperio o pTincipe 
de que eu trato, todavia como elles uão têm 
verdadeira residencia fóra do paiz porque estão 
com licença. entendo que se deve considerar 'que 
esta pensão alimentaria é devida desde ·o dia 
do sou nascimento ; embora não esteja consignada 
na lei vigente, todavia já lhe deve ser feito este 
pagamento. Aqui cabe dizer que é por esta razão 
que eu tinha declarado em uma das sessões 
anteriores que convinha na lei que deu orçamento 
provisorio por cinco mezes consign<.r a disposição 
de fazer parte da lei do orçamento que se ia 
estender para mais seis mezes todas aquellas 
despezas, que aliás estando creadas por leis 
anteriores ou posteriores, não estão cGnsiguadas 
no mesmo orçamento. · 

Sr. presidente, a respeito das outras · quantias 
apresentada~ no orçamento, eu poderia· entrar em 
algumas considerações; mas não sendo proprio 
de um orçamento crear dilferentes disposições para 
melhor regular o serviço, e sendo minha opiniil:o 
que devião alguns objectos ter lei separada e 
d istincta, não tratarei aqui muito detalhadamente 
a respeito de verbas que conaignão fundos para as 
escolas menores de instrucção publica. Pede·ll 
para o mur.icipio da cl)rto 86:920$. Eu est<'U 
disposto a TOtar por seta quantia; mas pedlrel 
aos Sra. deputados que pensem bem quilo triate 
é o estado da lnstrucção ·publica no nono pala, 
até na propria capital do imperlo. 0 lleU Sfltema 
é tão imp~:>rfeito e irregular que em Lodos os 
relatorios se declara que a lnstrucçlo publica no 
município neutro e em todo o imperio estt\ em 
deplornvel estado. Com elfelto deo convencido 
disto· quando vejo que nos proprios relatorios se 
insta pelo systema laucaRteriano, quando nos 
pai?.eR cultos está reconhecido que este systema 
não é proporcionado para toda~ as escolas, mas 
só para aquellas que têm um grande numero de 
meninos, e· onde é faeil ter para reger cada escola 
mais de um professor. Para as escolas onde é menor 
o numero, como são quasl todas as que temos, 

-é sem duvida preferível -· o methodo -simultaneo, 
cujo mecanismo não exige mais do que um só 
professor. 

Ora. jà se vê que, segundo o meu pensar, 
devendo-se regular melhor a instrucção pnmaria, 
devia·se entrar na apreciaçilo dos melhores me
thodos para o desenvolvimento intellectual dos 
me·ainos. Isto demanda um projecto mais prQfundo, 
e vendo eu que ap'3zar disto é precíao consignar 
fundos para esta despeza, eu os consigno com 
pezar, por saber que. hão de ser improficuamente 
applicados ; para supprimir esta verba no orça~ 
manto devia·se revogar to>ia a legislação que 
existe. o que entendo que não se de_ve fazer em 
uma lei de orçamento quando o defetto pkrte da 
legislação qu·e deve ser reformada, mas nilo 
absolntamente revogada. P~direi pois .ao Sr. 
:ministro que ao menol na eap1tal do 1mpeno, Cóco 
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de illustração, estabeleça ~etbodos de ~osl_no 
aperfeiçoados, para que a moc1dade das p~ovtoctas 
pvssa vir aqui aprender com umforondade os 
mo;thodos de ensino primaria, no que em toda a 
parte do mundo se cuida com empenho. 

Limito a estas poucas observaçÕf-B o que eu 
tenho a dizer ácerca do orçamento, dAclarando 
que hei de votar pelas emendas do Sr. Marinho, 
e alguma outra, m&s não votarei por aquellas em 
q u~:: se creão despezas que acho que podem ser 
adiadas para outro tempo, porque tambem en
tendo que a actualidade demanda mais do qu~ 
nunca que façamos toda~ as economias. 

A discussão fica adiada pela hora. 
Levanta-se ll sessão. 

Sessão em u; de lllalo 

PR:&SIDENCU. DO SR. MUNIZ TAVARES 

SumiAlliO. - Expediente. - Projecto sobre filhos 
illegitimos.-Discursos dos Srs. Ferraz. Re· 
bouças, Mendes da Cunha, Souza França e 
França Leite.-Orçamenta do imperio. Dis· 
cursos dos Srs. ministro e Rebouças. 

A's 10 horas e 35 minutos da manhã abre-se 
a sessão, lê-se e approva-se a acta da antece
dente. 

KXPEDIENT!t 

Um oflicio do secretario do sent~do, pedindo os 
documentos que forão presentes á camara dos 
Srs. deputados para a concessão da isenção do 
serviço da guarda nacional a oito pessoas empre· 
gadas na fabrica de tecidos de algodão, perten
cente a Antonio Francisco de Lacerda, da villa 
de Valença, na província da Bahia.-A' secretaria 
para satisfazer-~e a req11lsição do senado. 

Remette-se á commissão de fazenda o requeri· 
mento do Dr. Manoel Joaquim de Miranda Rego, 
parocho collado da freguezia de Santa Anna desta 
cidade, pedindo a concessão lle uma loteria em 
beneficio daquella igro>i& matriz. 

A' primeira commissão do orçamento o requeri· 
meoto de Francisco Alves de Andrade Costa, e 
de outros cidadãos que dentro da praça do 
mercado vendem cebolas, fn:ctas e outros generos 
semelhante$, em que p2dem a isenção do imposto 
das lojas. 

A' mesma commissão, a repr~sentação de vario& 
cidadaos efllabelecido:>s com bancas de peixe na 
praça do mercado desta ~idade, e outros empre
gados na venda de hortaliça, legumes, aves, etc., 
pedindo a isenção do mesmo imposto. 

Não ha mais expediente. 
o sr. Me1re1lea (pela ordem):-A commiaaào 

especial nomeada para rever o projecto n. 110 e 
emendas oll'erecidas na primeira discussão acha· 
se sem dous membros pela sshida do Sr. João 
Paulo e pelo impedimento do Sr. Alvares Ma
chado. Rogava, pois, a V. Ex. que nomeasse quem 
substituísse a falta destes dous senhores. 

O Sa. Pa&sm&."!T&:-Nomeio aos Sra. Mello 
Franco e Magalhães. 

E' lido e approvado o seguinte requerimento do 
Sr. Souza Martins: 

« Requeiro que se peça pela repartição dos 
negoclos da fazenda uma tabella em que ee indi
quem os impostos arrecadados no anno de 44-
45, segundo a ordem numeral de cada imposto 
estabelecida na lei do orçamento, seguindo-se na 
coufecção desta tabella os balacços d&tinitivos 
das províncias, e na falta destes os proviso· 
rios. » 

« Foi presente ~ eommissão de estatística, a re
presP.otação datad,. em 10 de Março deste anuo, 
que á camera·dos Sra. dPputadoij dirigia a assem· 
bléa legislativa da província da Bahia, pedindo 
a revogaçáo do dRcreto do poder llX6CUtivo de 23 
de SetP.mbro de 18!3 sob o n. 323, que mandou 
desmembrar o territorio além do rio R~al, com
prehendido entre este rio,. e o Saguim, annexaf!dO·O 
á província de Sergipe ; e como sobre tal ObJecto 
já no principio da primeira sessão da presente 
legislatura, e com datai de 16 de Janeiro de 184'5, 
a commissão de est:ltistica de então exigisse que 
lhe fosse presente a provisão régia de 28 de Abril 
de 1 í28, passada em consequeocia da resolução 
da mesma data, que mandou crear, além de outras, 
a villa d' Abbadia na provincia da Bah1a, provisão 
que sem duvida se dtllJarará na secretaria do go· 
verno da mesma província: entende a commissão 
que se ~obreesteja em qualquer deliberação a 
respeito desta questão, até que se lhe envie _a 
exigida provisão, cuja remessa c11mpre que seJa 
de novo recommendada. 

" Paço da camara dos deputados, 14 de Maio 
de 1846.-Machadodo Olit>eira.-J. A. Marinho. 
-J. Vieira Rodrigues de Carvalho 8 Silva. » 

ORDEM DO DIA 

BECONHECili~'TO DE FILHOS ILLEGITDIOS 

Continúa a discussão do art. 6o do projeeto 
n. 14 de 1839, vindo do senado sobre tillic.s ille· 
gitimos. · 

o Sr. Ferra.z:- Sr. presidente, entrando 
este projecto em discussão, contendo elle uma 
mataria tão importante, e achando-se a casa 
repleta de jurisconsultos úistinctos, não me animei 
a pedir a palavra logo que entrou o prrmeiro 
artigo, e assim o segundo e terceiro, na esperança 
de que os meus honrados collegas nos dessem 
aqnellas explicações que são de mister para -ç-otar· 
mos em uma tal mataria, ou fizessem as rectifl. • 
cações que um tal projecto merece, tanto. ~ais 
quanto importa elle nma excepçio no nllsao d1re1to, 
nos nossos costumes, uma exeepçio até con· 
traria á propria natureza. :Mas, contra toda a 
minha espectRção, vi que o projecto ia passando 
á flux sem quasi nenhuma retlexilo I Entendia 
eu que o art. lo devia aotrrar modiflcac;i1o, que 
o 2• outras modlfl.c:açõea devia aotrrer, tanto 
mais quanto, admittindo-ss amA excApçio para o 
reconhecimento forçado de um fllho nat11ral, 
semelhante circumstaneitt nio ae dava, ou nio ae 
dava a mesma excepção a respeito de outros casos 
em que isto é admittido pela legislação moderna 
de outros paizes, e por isso votei cont~;a as suas 
disposições. Antes de entrar na mataria do artigo, 
permitta a camara que algumas reflexões faça 
sobre as disposições deste projecto, q11e fazem o 
objecto dos a~tigos antecedentes. 

O projecto em regra admitte sómente o reco
nhecimento voluntario dos ... .filhos naturaes ou 
illegitioios, e proscreve- inteiramente a indagação 
forçada da paternidade. A esta regra fez uma 
unica excepçiío, e vem a ser a do caso de 
rapto. 

E' Igualmente lido, e sem discussão approvado, 
o seguinte parecer da commissão de estatística : 

Dada esta excepçiío, não sei por que razão nio 
deva a mesma regra sotfrer outra nos casos de 
delloramento, de coit.o por meio de violencia, ou 
quando o coito tem lugar em virtude de perda de 
aentido das mãis, occasionado pela app!icação 
criminosa de alguma substancia narcotica . O 
projecto segue ã risca o codlgo civil francez, e este 
oodigo nesta parte tem sido taxado de lnconse
quente por babeis pennas. Legislações modernas 
de outros povos, como a dos Palzes-Baixos e do 
Grão Ducado de Bade, seguindo o systema do 
codigo francez, fazem comtudo estas e outras 
excepções, e até sobre o caao do entretenimento 
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e sustento das miiis, e a cohabitaçiio no tempo 
-provavel da concepção. Não sei se, á. vista dos 
nossos costumes, devamos deixar de fazer tambem 
taes excepções. 

Convencido não estou de que siga o projeeto o 
melhor caminho a.dmittindo unicamente o reco
nhecimento voluntarío, conforme prescreve nos 
arts. 2o e 4o, Verdade é que nesta parte segue o 
systema de diff'erentes legisl~çõe~. Preeisavamos 
por certo que se marcasse qual o genero de provas 
necessario para um tal reconhecimento á. vist~ dos 
abusos que entre nó:1 nos juiiZ&.mentos se da vão ; 
mas não parece-me bem que sómente por escripto 
publico ou particular possa isto ter lugar. A legis
lação de muitos povos civilisados não exclue 
genero algum de provas. 

O meu r.obre . collegs, fi.ibo da minba provlncia, 
e eleito pela das AlagôaR (dirigindo-se ao Sr. 
Rebouças) rio-se .•. O meu asserto é verdadeiro ... 
O direito commum allemão, os codigos civis de 
Austria e Baviera, a J)l'opria legislação da Prussia, 
da Suissa, e de outros lugares da Europa seguem 
este systema. Não é esta a occHsião propria para 
ventilllrmos esta questão ; na terceira discussão o 
faremos. 

Assim pois, ia eu mostrando que o reconheci
mento forçado era admittido pela legi~lação de 
muitos povos; pôde-se me11mo dizer que a maior 
parte das legislações da Europa e da America 
admittem esse r~:~conhecimento, entretanto que 
quatr.J ou cinco codigos o contrario prescrevem, 
seguindo o novo dire1to francez, digo no9o porque 
a Iegislaçlo depois de 1793, ou do tempo da revo 
luçào, era a isso contraria. 

O Sa. Rsaooç.u1- Oh I 
O Sa. FERRAZ:- Não diga -oh I -o nobre 

deputado , porque além de ser eesa legislação 
fundada em prmcipios legitin10s , tinha em seu 
favor a autoridade do graolie Cambaceres, que foi 
o seu autor. Eu poderei aprestliltar o relatorlo 
deste jurisconKulto e as sutJs palavras inteiramente 
em contrad1cçilo ao que pensa o nobre deputRdo. 
Dizia muito bem elle por eRsa occaslão, que em 
um governo livre uão podia jámais lldmmir-se 
que os filhos sejão _ victimas das !altas de oeus 
pala ; que a desberdaçào era a pena de grandes 
crimes, e que pelu facto involuntario de sau nas
cimento não tinhão 1llho11 oaturaes commettido 
erilr.e algum; que o casamento era uma ioslituiçã:.o 
preciou, que seu imperio porbm nilo podia esten· 
der-ee até a destruição do homem e â.oa direi;oa 
dos cld~adaloe. 

Redectirel tambem sobre um outro ponto, e vem 
a ser sobre a parte do projecto que não admitte 
a legit1maçi\o por subsequente matrimonio para 
os filhos adulterinos, admit~indp-a l.odavia para os 
incestuosos. 

Eutre nós parece-me que a regra em contrario 
é que voga. Na parte que diz r~speito ao casa
mento e ás di:ff'erentes relaçõe.s provenientes de:;te 
sacramento , a n<Jssa legislação seguio o direito 
canonico. Or_a, _esté _direito ... admittut. _ ~t. . legitimaçio 
por seguinte rnatrimonio doa filhos ll•lnlterinos. 

U11 Sa. D.KPOTADo:- Não apoiado. 
O Sa. F!:BR4z:- Sr. presidente, antes de Ale

xaudre m e Graciaoo, o casamento entre pessoas 
que se b.aviào tornado culpadas de adulterio era 
probibido ; depQis desta época porÁm estas uniõ~s 
forio permiUid&l! em certos casos, ou com d1speosa, 
ou sem ella, e os tUh\JS adulterinos erão legiti
mados pur subsequent" matrimonio. 

O Sa.. WUtDEat.EY:- Nio. 
O Sa. Fx~:- Eu desafio ao nobre deputado 

para que mostre o eontrario.Ei~-aqui o texto 
do direito caoonico: -TafltG ut eil .!l:lC,.ametJ.ti, 
vc qui 11núa 6tmt geniti po6t contractum matri· 
mon•i ~ Zegirim,. 

E quiio nocivo seria par10 a paz das famílias 
qus, dado o subsequente matrimoolo debaixo do 
mesmo tecto , se reunissem. filhos dos mesmos 
pais sem iguaes direitos, e al~uns com o ferrete 
ds lnfamia sem ter commettido o menor crime, 
ou ter a menor culpa I Neste caso dar-se-hia o 
absurdo dos autores da culpa estarem lavados 
delta, e sem mancha, e o innoeente fructo da 
mesma culpa em maldição, e coberto de infamia 1 
E podem dar-se tambem casos em que a culpa 
pronnha da. ignorancia do impedimento, ret~ul
tante do matrimonio ao tempo da concepção do 
ftlho adulterino, e neste caso barbara seria uma 
tal lei. 

Nesta parte o projecto desvia-se da legislação de 
muitos povos civilisados, como o direito commum 
aUemão, o direito civil d'Austria, da Prussia, etc. 

Vmdo ao artigo em discussão, cabe-me di:;;er 
quP. não vejo necessidade de revogarmos as nossas 
orde!i~ções ~esta parte. Meus senhores, o problema 
adm1D1strat1vo para bem ser resolvido niio se 
deve attender unicamente ao lado scientifi.co, 
convém tambem, e principalmente attender ao 
lado politico ou á. necessidalie, e ao lado pratico 
ou á realidade. Quo necessidade ha de revogarmos 
a nossa legislação vigeute neste poBto '! Que 
necessidade dá-se de a destruir em opposição aos 
no•sos costuu.~.s 1 Entre nós sempre foi reco
nhe~;do e admittido que o filho legitimo, legal
mente reconhecido, deve herdar como se legitimo 
fõra ; qual a razão de o contrario e~tabelecer-se 'l 
Devemos muito fugir de legisiar em opposlção a 
costumes arraig_ados, que como que fazem uma 
nova religião. Diffictl serê. impOr á força a um 
povo, uma língua eslranha, ditlicH novos cos
tumes, e impossível destruir os existentes por 
melo de leis. 

Mas vamos ver se esta disposição basêa-se 
na natureza. A naturez~t não reconhece por maneira 
atgumil distincçào entre filhos; a natureza é 
contra a principio de que os filhos devão par.ar 
as fodtae dos pais ; e sómente esta regra soff're 
uma excepçào no direito civil na parte que diz 
respeito a._s costumes, á moral publica e 4 
religião do estado. Ora, podemos nós admlttir 
uma doutrina qua por maneira alguma estê. de 
accordo com a uatur11za, com os no11soa costumei, 
com a logidaçilo adoptnda f De certo que não. 

Multai outras considerações se podlilo trazer 
para o ca.o espílclal. E' uma materla multo 
delicada, e que ·convém eer muito estudada ; não 
é uaim de rowarla, permitta·se-me a expreasilo, 
que po<iemos dtlstrutr os costumas, pr10ciploa 
tdo arraigados, e que pela sua aotíguidude, como 
que fazem parte da nosaa naLurezH. E, senhores, 
o prlljecto actual poderá. ser accommoJado á. 
nossa legislação existente 1 Poderá prever todos 
os inconvenientes que possào resultar de sua 
adop.;ão com excepçào da mesma legislação ? 
Poderá. destruir quaesquer objecções qn<~ se achem 
na legislação do paíz ~ e:r.cepção estabelecida f 
De eerto que niio. O aTtigo que estã em dis· 
cussão-.é aquelle que-manda-que Jilhos illegítimos; 
reconhecidos por lei, herdem, em uns casos a 
terça parte, e em outros a totalidade •• • 

O Sa. WANDERL.KY:- A moral exige. 
O Sa. FEaa.u:-Quando dizemos moral, devemos 

demonstrar o que é que esta 'moral seja : exige 
por ventura a moral que nós façamos isto f O que 
a moral poderiol ex.igü era que esses 1Uboa não 
fossem admittld•>B ; mas aJmittiodo-se que per
cebào da herança de s~111 pais, porque não hão de 
ter aquella parte que lhes deve caber conforme as 
leis existeott!S f 

Disse -se que o projecto jA foi;a uma eommiesio: 
mas quando 1 Em 1839 ; e que emeodu apr•
sentou a commia:>oio T Nenhuma. Foi este projeclo · 
elaborado por uma com.misaão do senado 1 Tam
bem oiQ : foi aprNeutaclo por am ele '"" 
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membros, e devo aqui trazer um facto que sempre 
se dá em nossos corpos conectivos : materias 
destas ou ficão por muito tempo adiadas sem 
ir a o'rdem do dia, o que f1z com que as pessoas 
mais habilitadas deixem de estadal-aa, e apresen· 
tando-se em um dia immediat.lmenta passão sem 
retlexão e debate, ou entiio nunca vão á ordem 
do dia, e resultado é que nunca podem ser bem 
pensadas. 

Sr. presidente, eu não sou contra as idéas. do 
projecto na parte que regula as prc•vas. para a 
filiação; entendo que nesta parte o pro)ecto é 
necessario, porque entre nós ha um vago tal que 
com as mesmas provas com que aão reconh~:cidos 
certos individuas filhos de outros, outros indivi· 
duos não são reconhecidos. Mas na parttl que 
diz respeito a herança e sua distribuição creio 
que a nossa legislação deve tlcar em pé; quando 
cuidarmos de reformai-a, ent9v poderemos neste 
ponto tocar com madureza, com circumspecção, até 
para harmonia de todo. Entendo que o segundo 
artigo é necessario, acho-o muito bom ; mas, 
apezar disto, estou persuadido que hão de appa· 
recer muitos inconvenientes, porque o nosso 
notariato, os tabelliães não prestào conveniente 
~arantia para certeza e veracidade de seuu actos. 
De dia em dia vemos apparecer factos extraor
dinarios, testameutos ralsos: os escrivàt:s dos 
juizes de paz que estão autorisados pela lei para 
fazt>rem todos os actos publico& dos tabelliàes, 
não prestão garantia conveniente para actos de 
tanta monta; os seus livros andão em t 'o mão 
estado, que por maneira alguma podem merecer a 
fé que a lei exige. 

Eu apresentarei um facto que ha pouco tempo 
observei, estando nesta cõrte no exercício de 
minhas funcções como juiz criminal. No curato 
de Santa Cruz existia um escrivão de paz ; este 
escrivão adoeceu, foi demittido ; o seu livro 
desappareceu, ninguem o vio; passado algum 
tempo o subdelegado ou o juiz de paz foi achar 
este livro em um11 tavern11. Eis aqui um taverna 
feita deposito de titulas tà:> 1ndiSIJens11Veis para 
a tranquilidade das famílias; ahi estava o livro 
á mercê de quem o quiz(sse falsificar ! Outro 
exemplo : na i:õrte existia um homem (que me 
dizem muito honrado) no lugar de tabellião; 
este homem deixou a suo escripluraçào de tal 
maneira, que em tres livros pouco se póde lêr, 
ninguem é capaz de dicifrar o que elle llScrev~::u; 
ha ltnbas inteiras em branco, ha borraduras, 
etc. ; por consequeneia estão prejudicados mu1t,•B 
Utulos importaut'l~, e de um mom~nto para 
outro podem se substituir traslados. Eis-aqui um 
inconveniente porque digo qull mesmo as pr .• va$ 
devem falhar muito. 

Senhores, tou não me opponho ao projecto por 
esp:rito de _opposição, mas poJrque entendo 4ue 
g. sua materta tti.o Importante como é vrecisa de 
mai~ aturado estudo, e<>nvém ser maduramente 
pensado. (Apoia.dos.) · Eu não estudei a d-.~utrina 
.aeste projt:cto, como era de mister; todos sabem 
que novato n<> fõro, distrahidc p()r muito tempo 
na camara legislativa, uão posso ter aind11 aquelle 
cabedal neces11ario para de improviso tratar de 
·materia tão importante ; mas eu prometto á casa 
apresentar-me ua terceira discussão munioto de 
provas e de razões muito fortes para combat~::r 
ilesde O primelru até u ultimo art1g0. 

O ~B. RlmooçAs:- Pois seja assim, bem que, 
se elle obroa no sentido do honrado membro 
para a questão, não convém discutir. Certo e 
lndubitavel porém é que elle foi o deão do conselho 
de estado; que, po ,;to .o projecto do codigo civel 
á ~isc_ussão do tr_ibunal,_ e achando até algumas 
objecçoes que forao quahficndas de tergiversor~~os 
e tendentes a que não passasse Ioga ao corpo 
legislativo o mP.smo codigo como queria o pri· 
me1ro consul, esse grande homem (um dos dous 
sRgundos consules) prestou -se a uma intelligeocia, 
provav~lmente escandalosa da constituição con
sular para ser reformado, como effectivamente foJi 
o tribunato, e pa,;sar, como passou, o codigo 
qual tinha si•io projectado e dado por perfeito pelo 
conselho de estado em discus.:ão peranle o pri
meiro consul e com concurso dos dons segundos 
con~ules: tanto é que Cambaceres, um destes, 
tinha por perfeitíssimo o mesmo Mdigo cujas 
di.:sposições, nli materia sujeita, servirão de base 
ao projeeto de que tratamo& Não fallo dos outros 
grandes homens que cooperarão nessa codificação; 
cada um dos quaes é 11ma illusão nn historia da 
jurisprudencia universal e mórmente no direito 
civil. 

Agora a questão. O honrado membro me parece 
que tem confundido a legitimação por subsequente 
mat.rimonio com legitimação por graça e rescrlpto. 
Nas legitimações por graça e rescrlpto é qne póde 
ter lugar a dispensa do vicio d~ espuriedade; 
i~t<> se da ouvindo os parentes até o 4o gráo, 
sobre escriptura de reconhecimento do pai, veri
ficando-se que não foi feita involuntariamente, 
por efl:eito de falsas suggestões, etc.; é consul· 
tadas todas as ctrcumstancias que se dá o res
cripto de legitimação na conformidade da nossa 
l~i e especialmente da que substituía o regimento 
do desembargo do paço. Mato as legitimações por 
graça e re::;cripto não produzem todos os ~fteitos 
da legitimação pelo subsequente matrimonio ; a 
qual pot· direito JlOSitivo, constante da ord. liv. 
2• tit. 35 ~ · 12 faz dos filhos que a adquirem 
iguaes em todos os seus efft3itos aos ulteriormente 
havidos de legitimo matrimonio, como se na 
razão destes perfeitamente legítimos fossem ; 
porém seRdo sempre da natureza dos que assim 
pod&m ser legitimados, que são aquH!lea que nilo 
têm em sua concepção e nascimento, nenhum 
vicio de espuriedade, como, alib os adnlt.<>rinoe, 
os incestuosos, o .. sacrilegos e assim por diante. 
Sendo e~ta a ferdllde legal, não é mtloos obvio 
que o 1>rojacto que sa d1scute estatuto inteira
mP.nte conforme a legislação do liv. 4°, tita. 
92 e 9S. Dava-ae na pratu:a graade desordam 
sobre a iutelligencia do tit. 9S; pois que entilo 
via-se isto : qu11ndo se tratnVIl da paternidade 
de um 1Ubo natural propriamente dito, acoàião 
immediatamente o~ parentes transversaes dizendo 
~'- uma voz que a mRi era .devassadamente incon· 
tinent1 : pelo contrario, quando um padre, um 
parente, um homem que feira casado tlU ainda o 
era, dispunha de seus bens ou da terça parte 
delles em ravor de determipado individuo, ahi 
vinhão os parentetl, os herdeiros. dizer, não,. não 
é estranho, · é filho delle já quando. era padre, 
parente da mãi em gráo dirimente, é filho delle 
J a quando era casado ; de mao<~ira que vinha a 
ser a filiação sempre contra a moral, e a estar 

O Sr. Rebouç~•:-Quando o nobre deputado> 
se referia á convenção nac1onal da França c11zendo 
que tinha legislado na mat.eria com !Jref~re •• cia 
ao corpo lt:gtslativo d" l.empo do consulado, 
mediante a iniciativa do conselho do estndo de 
.Bonaparte, eu mostrAi-me um pouco admir11.do ; 
e então o honrado mewbro mostrando-se ainda 
mais admirado do que eu disse, po1s não cooperou 
n,a. ·f>nveçio nactonal Oamb11ceres ! ... 

na razão da maior impossibilidade de se dar a 
inculcada paternidade nesses mesmos indivíduos 
os meu~Js idoneo~ por suas acções a habitas de 
v1da para :;e lhes verificarem as bypothesea 
conduc~ntes a e~tabelecer·se a desejada c11rteza 
moral da paternidade. Orli, . a resolução que deu 
a intelligencia conveniente ao tit. 93 da ord • 
liv. 4'>, em verdade melhorou muito a moral neata 
parte. Mas ainda a moral continúa a soft"rer naa 
aeções estabelecidas sobre a base da ord. li v. <l•, 
tit. 92; porquanto e•ta lei'·. riip· : tem~pres~~ O Sa. F.saa.u:- Nio cooper:ou, propóa.. de maneira nenhiUII.a 08 meio·· proba~dóa.· 
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0 absurdo, por exemplo, de ser necesRario a provll 1 
escripta para um cnntraeto de 800$000 em bens de 
raiz, e de 1:200SOOO em moveis: isto depois do 
alvará .de 80 de Outubro de 1793 peculiarmente 
applicado ao Brazll, porque, segundo a ord. liv. 
8•, tit. 9•, era taxa de 4$000 nos bens de raiz 
e 60 nos moveis. Ora, exigindo-se tanto por uma 
prova desta naturezs, e aliás de pouca consequen
cia, porque reduzia-se ao material, ao dinheiro, 
a cbava-se ao mesmo tempo que era sufficiente o 
testemunho de dous indivíduos que 156 dizião 
port>~dores de bilhetes, e testemunhas de certas 
impudencia!>, etc., p::.ra decidirem de uma he
rança importanti~sima, introd.uzind~.> n"uma familia 
um individuo que lhe repugnava, e ao <!ontrario 
para excluir um filho que verdadeiramente o era, 
de uma herança que lhe pertencia, espoliando-o. 

Ora, este projecto põe as cousas nos devidos 
termos ; presta um grande serviço á moral e á 
humanidade. Uomo não passar ? 

Disse o .bonrado que o a:tigo de que se trata 
é contrario aos nossos costumes, á nossa legis
lação. Não, senhores : elle vai rectificar os nossos 
costumes, npoiar a no!'sa legislação : pnrqu:u-.to 
na mõr parte das oN•OSições dos ascend~ntes 1\.s 
filiações nsturaes muitas vezes dá-se o escandalo 
do neto ficar abastado e os avós na indigenc!a: 
bastando a repugnancia düs avós á filiação dos 
netos, para que as mãis destes déssem lugar á 
díscordía, e de permeio a .. na appBreceo• pro
tectores com zelo pbarisaico a empregar todos 
os meios de opposiçào : de maneira que, quando 
a herança não ~ra pingue, toda ella St! -acaba,•a 
em sati11fazer aos protectores, Ptc., restando desta 
batalha repuj::nante do sangue e a todas as rela
ções de familia uma inimizade perpetua entre 
011 filhos e pRill de seu par, dos subrinhos aos 
tios e primos, dos tios aos sobrinho~, etc., etc. 
Esta lei previne isto quanto é possível; o re
conhecimento do pai em favor do filho natural 
nunca deve ter a potencia lucompativel de des
berdar absolutamente aos avós legstimos I E estes 
partilhand,, da heran.;a não te.rã.o raziio e menos 
necessidade de nt>gar e ser induzidos a se oppór 
ao reconhecimento dos net.os. Além de quP., um 
Jilbo natural no direito d~ ~uccest~ào não i!eve ser 

·em tudo ·~ual a um ftlbo legitimo: pois qu~. e 
nilo nos nossos costUIIll'B, ;:>orqut~ a edu.;açiio do 
ftlbo natural quatol nunca e l~ual A do legitimo~ 
vwdo este na razãl) do melhor direito a tt r maiores 
necessidades nR vida moral e I!IOCI•l ou civil e 
polltica, e a não carecer o filho natural tamanho 
patrimonio p11ra se manter na sociedadu como o 
filho legitimo. Póde mesmo haver injustiça no 
herdar o filbo.natural com Igualdade concorrendo 
com o ftlho legitimo sempre que a partilha seja 
de algum casal, cujos bens o pai commum ad
quirisse por e1fdto do seu casamento c .. m a mái 
do filho legitimo e entrando para a communhão 
conjugal, e na considei·açiio dessa iujustiç~~o talvez 
grave obstaculo á contracçõ.o de alliauça':l con
jugae", aliás mui te:. vantajosas: pois que da parte das 
mulh~res quasi sempre estll. o rnaior dote em bens 
reaes. Por cons<>guin'e a dift"erença por wetad.s 
dt~ herença dos filhos naturaes coneorr<~ndo com 
o.s legítimos, conciliando os interesses destes com 
oe daquelles, induz a perfeição dos nossos cos
tumes, a verificação do direito e satbfação da 
justiça, concorrendo P"ra a" allianças l~gitimas, 
especialmente com os pais de filhos naturaes. 

O h(Jnrado mP.mbro t.ambem íallou da facilidade 
de se fazerem fall!os testamentos ; mas o que tem 
o proje.:t.o em discusaio de essencial com Isso 1 

O Sa~ FERIU.z :-FaUet nisso de p.&ssagem. 
O Sa. Rt:Booç.u:-Eu sei q11e recentemente um 

eacrivàu de ju1z de paz de proposíto fez um 
inBtrumento de approvação 1em as competeate• 
testemunhas ; nem declarar que perante ellas lhe 
foue o teatamento -entregue pelo teatador, e fez 

WIIO 1 

essa malfeitoria of!icial para que o tiistaQtento 
fosse nullo por saber qu.a o llerdeiro era homem 
que se tinha opposto á eleição de seu juz de paz. 
(Risadas.) Como o bom do escrivão era um pobre 
homem que não tinha. cabedal nenhum que indem
nisasse a herança pelo facto de commetter um 
erro de o:tlicio desta natureza, ficou impune e tido 
como homem importauti:~simo do seu partido, e 
de quem tudo se poderil\ fiar 1 ••• 

Attentas as razões expostas, continuo conscíen
ci•),.;aments a vot:1r pelo projecto. 

o Sr. Ferra..::-Qs creditos de que goza o 
nobre depuladCJ a quem resJ;ondo são de tal 
natureza, e a maneira e· tom de convicção com 
que se exprime nesta casa é tal, que impossível 
é que em discussão alguma possa alguem eom 
v .. ntagem combatel-o : entretanto eu peço ao 
nobre deputado que me attenda no que vou 
e:x:pór. 

O primeiro ponto sobre que fallou o nobte 
deputado foi a respeito da opinião de Camb~ceres. 
O nobre deputado achará o que eu disse na 
collecção respectiva. Cambaceres propóz a lei na 
conve.a çii.o, demonstrando a necessidade de s•guir 
antes a natunza do que os cosi.-..mes françez,!s; e 
qual foi a razão porque o codigo civil francez 
que hoje voga destruio a legislação que se chamou 
transit .. ria, a legi ~laçào do tempo da r evolução 1 
Foi porque essa lei era contraria a todos os 
costumes recebidos no territorio francez depois 
de longa data: os costumes Rnterhlres erào a 
exclusão quasi total da ·successào dos filhos ille
gitimo': eis a razão porque foi destruída essa lei, 
razão que entre nós milita para não recebermos 
o syst~ma do codigo civil frnncez. 

O nobre deputudo dis>e tambem que a nossa 
legislaç:io não adu1itte a legitimação no caso de 
filh •.lS adulterinos, dado o sequente' matrimonio. 
C.itou·nos a ord. li v. 4°, tit. 35, ~ 12, e disse 
que a ordenação é positiva ; mas o nobre deputado, 
citando esta ordenaç,io, nada ~ugmentou par .. escla
recirn<luto da materia, porque a ordenação refere-se 
ao que se achava estabelecido em direito : m11s 
por que direito? Por direit.o romano? Duvida·se; 
porque na maLeria de contractos de casamentos, 
e das relações reaulLantes destes contractos, o 
legislador seguío sempre o direito cauonico. Se 
por direit.o canonico, cabe ao nobre deputado 
demon11trar que este direito repellia. 

Ora, di7. e. ordenação: • Comtanto que este filho 
fosse tal, que com direito pudesse ser legitimado 
por seguinte matnmonio. » . 

Ora, desta dispos:ção como conclue . o nobre 
deputado o que aeseja 1 A questão fica na mesma 
emquanto nã.o mostrar que o filbo adiJUerino por 
drreito não póde ser legitimado por segainte 
m~ttrimonio. E" isto o que cabe provar.. · 

Pergunto eu ainda ao n<)bra deputado: . por esta 
ordenação está decidida a duvida t De ' certo que 
não; é preciso ir buscar o direito, a que a orl:ienação 
se refere, e este direito é que o nobre deputado 
nào apresentou : por consequencia · temos · uma 
petiçào de pnnciplos. . . . . 

Quanto ao artip;o quo se discute, ·ou não -ri qrie 
o noi>re deputado mostrasse a necessidade ' i:te" 
variar-se da lPgislaçào existente, · de preatindir 
do! nossos costumes ; qual a necesaldSdll t A:. 
tranquilliJade das familias,1iz o nobre de-putado; 
pois, eenb;>res, que r~<aultado póde vir contra: · 8:, 
tranquiUidade daa fami11u de 1e dar, co'mo hoje 
ae ó~, direito ao fllbo illegitimo, reconfieeido· 
na fórma tia lei, de herdar como se fosae legitimo 1 
Qual o ineonvenien~ que tem resllltado delta . 
pratica eeguida ba l.antoe aanoe 1 _ . 

o nobre deputado rallou • r.ea·peito do que 4•· 
pas"agem eu diue contra a ·proeedencia. ou vera·· 
cidllile dot títulos flbricado~ pelo• tabellilea •. Ba, 
declarei á casa que o unico artigo 1111. qu~l o 
projecto era digno de approvll9io era o que mar· 

·U 
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cava a fôrma por que podem ter lugar as provas 
de filiação; mas dis~e que entre nós, da maneira 
que eata11a o notariado, o r~>sultado seria que 
nem mesmo essa formula seria garantidora da 
verdade. O ncbre deputado em -vez de contra· 
dizer o que eu disse, allegou um facto em :neu 
abono, qual o de ter um escrivão de paz, só para 
agradar ao seu juiz, deixado de, no seu instru
mento publico, fazer com que as testP.munhas 
presentes assignassem urn testamento. 

Eu de novo peço á. camara que attenda bem para 
a materia do projecto : é m~teria muito impor
tante, que deve ser bastante moditada. Neste 
sentido sa houver algum adiamGnto, vottlrei por 
elle. 

O Sr. Mendes. da punha:- Sr. presi
dente, este projecto contém muitos artigos e 
muitos pau.grailhos, alguns dos quaes já passarão; 
não obstante, eu desejava fazer-lhes guerra com 
todas as forças da minha alma, principalmente a 
um nilgociozinho de rapto que Já passon, e que 
bom artigo para as fujvnes! (Risadas.) 

O SR. W.LNDERLEY:-Em mal para os raptores. 
O SR. MENDE:S DA CUNHA : - Nisto concorda 

commigo, porque ê. bom para as fujonas, e mão 
para os raptores, quando devêra ha'Ter iguai
dade. 

Mas actualmente se discute um artigo sobre 
que farei uma ligeira observação ao paragrapbo 
que diz que os filhos illegitimos não terão igual 
p0rção á. dos legitimes na herança de seus paizes. 
Ora, senhores, eu não posso descobrir a razão 
da dilrereoça entre legitimas e illegitimos, ares· 
peito dos ascO'ndentes qnanto ao direito hereditario· 
os filhos, qualquer que seja a opinião dos philo
sophos, têm direito natural depois da morte de 
seus pais, á pos:ie e domínio do seus bens. As 
nossas leis e todas as legisl&.çõe>~ razoaveis re
coilhecem e~te principio, não em attenção á. santi
dade ~o xnatrimoaio, mas 14 p::-esumpçào da 
pat~rmJade legalmente e:~tabelecida pela união 
conJugal ; aliás jamais seda em caso slgnm 
perm1tt1da a prova contraria da ~~ateroidade na 
constancia do matrimouio. Mas as uossa11 leis, e 
de todas as nações civllisadas o permittflm em 
circu.mstaocias decisivas, que levito acs olhos de 
publico uma prova exuberante. Ora, o projecto 
tambem reconhece a presumpção da P••ternidade 
em r .. vor doll lllegitimcs; reconhece por con~te
quencla o facto da natureza: mall o dire1t'J natural 
subsiate lndependente:nent~ das nnpcias. O ::han
ce_ller. d'Aguessau bem claramente nus diz que as 
le1s CIVIS d~vem segtlir as leis naturat~s : por~ue 
ne~ o leg1slador pronuncia, nem o mag1str10do 
decide ~enâo para ··apoia: com autnridade das le1s 
a autondade da natureza. (Apoiados.) Ora, á vista 
disto pergunto qnal a razão da d1lrereoça 1 Se não 
é uma violencia, então importa u.ma pena : mas 
pena l Porque ? Imposta a quem 't ·o concreto 
prece.de semp.re ao abstracto na ordero chrouologica 
das 1d~as ; portanto a pura e simples noção de 
~na nao é por si só de applicação alg11ma, porque 
n_ao ha peu_a possivel, sem que se tenha eommet
t•do nm dehcto, e não ha delicto sem deliquente. 
M.~ quem é o deliquente neste caso ' O pai 't 
Po1_a então q.uereis punir na pessoa do filh.> o 
dehc:to do pa1 ? Não pôde ser ; e quando a pa. 
tt:-:n1dade fõr nma con"equ .. ncia do rapto, a qnem 
é Imposta a pena! :\o pai. que no caso d'l nàc 
re~ohecer o filho, queria ant~s qne elle fosse 
prlvado de toda a herança,_ quanto mais da me· 
cade_f Será im{>o&ta ao filho? M>\8 como condemnar 
nm 1nnocente eem atrocidade ? Será para conciliar 
01 intereuea dot aaetoodentes com o direHo doe 
Wegiúmoa t Bom · r~ra ae [oaae poae.ivel : .mas, 
Sr • presidente, á v1sta do gue aCAIIí dll e&izer, 
julaó ter o cuo em que não pOde havB!' eonc:iliaçlo 
• qu•er coocWar o que é ioconciliavel, nio A 

sabedoria, é loucura, é o caso em que a razão se 
perde, e a consciencia ainda m·•is. 

Mas, d~sse o n~bre dep~ta.io pelas AlagOas, '~ 
quem m111tv respeitO, que Isto era neces~ario, era 
bom: porqae os C'lnjuges não entrão com ign<~l 
porção de bens para o matriroouio, e por i>4so não 
devia. o pai prejudicar a sorte dos filhos lAgitimos. 
Pc;m1tta-me o nobre de!>utado que lhe diga que 
esta observação e outras P'''teriào servir para esta· 
belecer o direito dos conjuges sobre os bens durante 
o matrimoni 'J e depois delle, mas não podem 
militar contra o direito est~tbelecido; porqne os 
casamentos se fazem por pactos dotaes, ou com· 
:nnnhào. de bens. No primeiro caso segnem-se 
as disposiçõ6s de direito, que nos nã..> occupão 
agora ; no segundo caso, tendo cada um dos c0n· 
i uges il!'ual d1r~ito ã metade dos bens do casal, 
seus fi.fhús devem e!ltrar tambem com igualdade 
de direito na ài!!tribuição da herança, sejão 
legítimos ou illegil.ilnos, se estes como aquelles 
são legalmente reconhecidos. 

En limito-me a isto ; quando entrar o projecto 
em terceira discussão farei muito por acompanhar 
ao nobre deputado que nos promette combatê!- o. 

o sr. Souza França.:-A nossa legislação 
a respeito deste objecto era sem duvida uma 
legisla~;ão manca, contraria aos princípios de 
sociabilidade. Os jurisconsultos romanos tinhão por 
p~incipio quo em vão podia reclamar a protecçiio 
da lei aquelle que obrava contra ella os casa
mentos naturaes são reprovados por direito, são 
VIciosos consequentemente, e até antigamente erão 
havidos ·coro crime; na ::l<)Ciedade. Ora, se isto é 
assim, con , podia o direito conferir ROS filhos na· 
tnraes a mesma quota hereditaria que conferia 
aos legítimos 'f Todavia a nossa ordenação que 
trata dos filhos uaturaes deu-lhes o direito de 
succeder conjunctamente com os filhos legítimos 
em igualdade d3 quota hbreditaria aos pais na
turae;o : entretanto e~ta legislação não marcou os 
meiús da provar a filiação ; deixou isto a arbítrio 
de t•'stemunhas. Púrtanto eu entendo que o art. 6• 
emquaoto refurma este direito, emquaoto não dá 
t;oOs illtgitimos a mesma quota hereditaria que a 
nos~a ordeua~:io dava, emonanto negar aos ns· 
turaes a mesma qucta hereditaria dos legítimos 
que a o;dent>.çãc conferia aos mesmos naturaes, é 
uma disp.,siçii<) que deve acreditar â assembléa do 
Brazil. 

Dir-me·hiio que o filho natural é tão bom filho como 
o legitimo. O filho n '•tural não tem direito n .. nhum 
a touo:ceder a IS• ·u pai: ~eu pai casou naturalmente 
e não l(,giLimamaote, como qner a lei do imperio; 
por consqu.,u.;ia o filho nasceu. de um contracto 
illegi!imu, não pôde tu direito senão á equidade, 
ao favor, á miaericordis. 

O Sr. França LeUe: -0 artigo que se dis· 
Gnt., concede ao filho natural uma parte dR herança 
menot' q!le llqnella parte qne deve pertencer ao 
filho legitimo. As razõe~ que se têm dado para 
apoiar este artigo têm sido : 1•, que o nascimento 
de nm filho natural uito é debaixo das· condições 
do nasciroeato do filho legitimo: 2", que o fHbo 
legitimo pela condição dto seu nascimento tem 

·dirP.ito a vantagens na sociedade que não tem 
o filho nstural, por isso que tem necP.BSidr.de de 
sustentar-se de um~ outra maneira que não tem 
o filho natural ; sa, finalmeute, qua pela nossa 
legislação não é admittido o casamento natural. 

Sr. presidente, eu já impugnei este projecto, 
pta.rece-me que na sessão do anno passado : en 
disse que, apezar fie sympathisar com sua base, 
com o seu iundanieuto, não podia admitt:r o seu 
desen~·oivimento: disse que elle era imperfeito, 
incompl~to: todavia eu estou hoje disposto a 
admitt1r alguma eo>usa deUe. Eu direi ao nobre 
deputado que argumentou scbre a diüerença do 
caa•menLO natural e de casamento legitimo que 
11 ~edade. pa::-a eatabelecer a !lll~io, eata-
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beleceu o casamento, mas que em muitas nações 
houve semprA dous casamentos. Houve o casamento 
entre os romanos que elles chamavão concubinato; 
era um cssamentú em que não se dava successão 
aos filhos, nem a mulher concubinada tinha o 
direito do C&S:Imento legitimo : aqueJla chamaVàO 
concubina, a esta uxor. 

Porém reconhecerão os romanos, um povo sem 
duvida de muita illustração, e de cuja legislação 
ainda nos servimos e servir-se-hão os vindouros, 
porque ella em muitas relações é base:\da nas 
solidas regras da justiça universal a da equidade, 
duas especíes de casamentos. Os allemães ainda 
hoje admittem duas especies de ca•amentos, o 
casamentu morgatlatico e o casamento legitimo. 
011 francezes ainda hoje admittem o casumento 
civil e o casamento legitimo. Agora cumpre 
examinar entre essas nações os direitos da filiação. 
Na Allemanba o>< filhos do casamento morganatico 
não succedem senão segundo a vontade e dis· 
pJsição do pai e em certos bens, e não têm 
direito ue familia: entre os romanos elles suc
cedião não havendo tUbos legitimos: e entre os 
francezes succedem da mesma fôrma, tanto no 
casamento civil como no legitimo. Eutre nós a 
nossa legislação entendeu que não se podia 
excluir da sociedade os casamentos naturaes, não 
os autorisou, ·maiS os tolerou, e comquanto não 
concede:<se aos esposos ne11ses casamentos t•lda 
a plenitud~ de direitos de que elles gozão nos 
ca~amentos legítimos, todavia estabeleceu a stic· 
cessão dos filhos . nascidos dclles com plenitude 
de direitos nas classes inferiores, como· vem<~s 
expressamente legislado na ord. do liv. 4° tit. 92. 

Agora, permitta-me o nobre deputado pelas 
Alagôas que lhe eu diga que a ordenação não d6ixou 
as provas ao arbítrio do juiz; a ordenação estabele· 
ceu o fundamento da prova; que a mulher fosse tida 
e mantida pelo ssserto pai, essas confusões, essas 
imprudencias que apparecem são devidas mais 
á immoralidade dos juizes do que á lei. Ora, 
desde que a ordenação estabeleceu que fosse a mãi 
tida e mantida pelo asserto pai, é coosequencla 
que não se pódn julgar filho natural sem eon· 
dição, e esta condição é de facto, e só a prova 
tEt&temunhal póde verificar, e port11nto, Sr. pre· 
sidente, nestes casos a auccessilo vem a ser 
equitativa. 

Concedeu a ordenação que os filho11 naturaes tives
sem igual direito que os filho~ legitimo& !declaro 
que não quero tluvolver na palavru -f•lhos na· 
turaes os f1lhos incestuosos, os sacrilegoa, os 
adulLerinos,-porque estes não silo filhos naturaes); 
ma11 dl~se·se qu6 não devem 11uc:cadoJ r com i~ual 
direito que os filhos legitimo&, porque a fortuna 
provém da mulher : e qu>~ondo provém do marido 
a maior fortuna? Quando o filho natural aj11dou 
a ganhai-a '! Disse·se que o filho legitimo tem 
outras condições a preeueher na socit!dsde que 
não tem o filho natuul. Como se enganão I 
O:he-se para a corôa, veja-se que vem de uma 
successão natural. A nossa ordenação concedeu aos 
filhos natur~~oes iguai direito que aos ftlhos le· 
gitimos; uma unica excepçiio faz ·dos beus da 
corôa, e dos morgados. Se esta é pois a nossa 
legislação e:r.istent3, se este é o nosso direito, 
para alterar esse;, direitos devemos examinar as 
convenieneias que nisto ba : e quaes são ellas ? 
Qual é a conveniencia de tirar a um filho que 
nós reconhecemos, um direito já adquirido, porque 
os filhos legítimos muitas vezes vêm depois dos 
naturaes : tirar um diTeito ror uma circl<mstaneia 
de haver um filho legitimo? Qual a eonveniencia ? 
Não a vejo. O argumento que se tron:r.e do dote 
da mulher já demonstrei que é fallivel, falha 
Quaai sempre 1 muitas v~zes o marilio é que traz 
toda a riqueza ; e se acontece algumas vezea a 
mulher trazer e asa riqueza, pergantarei eu : a 
lei dando commuohio de bens, o marido tra· 
tando de augmentar este1 btlns nio tem obtido 

titulo para dispOr da parte que lhe toca 1 Sem 
duvida ; alterar-se, pois, esta legislação, que é 
equitativa para estabelecer uma legislação que é 
desigual e odiou, não sei que vantagens possão 
resultar; antes, se quizerem, estabeleção os casa· 
mentos naturaes : dêm á successão dos casamentos 
naturaes os direitos que outras nações têm dado: 
na Inglaterra, por exemplo, tira-se de uns filbos 
para se dar a olltros ? Os casamentos na Ingla
terra 11ão de melhor maneira ; fõra de Londres 
no paiz da Escossia, o casamento é feito em casá 
de um ferreiro rr-.uitas vezes : elle tem o seu 
escripto na porta : - Aqui faz-se casamentos · 
- chP.ga urn homem com uma mt~nina, casão-sé 
elle lhes dá um titulo, estão casado com todos 
os direitos. Nós queremos que os casamentos · 
sejão revestidos de tanta~ condições, e aMm 
disto queremos que íóra disto não haja direito: 
queremos entregar um filho que teve a infeli~ 
cidade de nascer de um casamento natural á 
miseria, á desgraça, punir :aelle aquella força 
da natureza, aquella paixão que conduz um sexo 
a outro · sexo I Ha muitas considerações na 
sociedade qua levão o homem muitas vezes, a 
não fazer um casamento legitimo, e obrigão-o 
a um casamento natural ; estas considerações não 
é o legislador qua póde destruir. é o enstume, 
é a civilisação. Estando eu em Roma, fui visitar 
um estabelecimenlo que achei de grande vantagem 
para filhos nataraes: alli chega uma senhora que 
quer ter alli o seu parto ; dá o . seu nome se 
quer ; fica allí até ter a criança, e é sustentada 
depois disto por oito dias á custa do estabeleci
mento ; retira-se, deixa o seu nome e o da criança, 
se quer, ou designa os signaes desta para alli de 
criar. 

O Sa. PREsiDENTE:- Queira o nobre deputado 
interromper o seu discurso, pois que está pre· 
sente o Sr. miuistru da justiça que vem lêr o seu 
relato rio. 

O Sa. FRANÇA LEITE:- Eu concluo já. Ha no 
estabelecimento de que fallo medicas e todo o 
necessario. Encontrando-me com um camarlsta de 
Sua Santidade D. Dominico Brutti, observei-lhe 
que me parecia isto tender a sustentar entre o 
povo a -immoralidade: mas elle me disse :-Nio; 
desde que um sexo estâ em contacto com outro, 
o etfeito natural é este ; o que f~z então a Igreja 7 
Faz estes estabelecimentos para proteger não o 
crime, mas para salvar a iunocencia; a não 
haver taes. estabelecimentos, serião as latrinas e 
os canos onde iria per11cer inll.nidade do crian~as 
lnnocentes.-0 mesmo agora digo que a legislação 
não protege o crime, nem o favorece, mas protr . 
o homem que se acha na sociedade: elle cc3u, 
deve ser educado, deve ter direitos qu& nós 
temos. 

Voto contra o artigo. 
A discussão fica adiada pela. 
O Sa. PREsiDENTE convida aos Srs. 8o e 4• 

secretaries para irem receber ao Sr. minlltro da 
justiça. 

S. Ex. é introduzido com as formalidades do 
costume, toma assento á esquerda do Sr. preal
dente, lê o relatorio e retira·le com as mesmaa 
formalidades. 

O relatorio vai ás commisaõBS. 

OBÇ4KEN1'0 DO DIPZIUO 

Continuação da discussão do orçamsnta da 
repartição do imperio com as emendas apoiadaa. 

O Sr. Harcel1!Do ele :82'1-to (miniltro do 
imperio):-8r. :;~realdente, cumpre qne en responda 
a algumas lnterpellações qne me têm sido feitas, 
dê ~ i!!.formli;õe: Fdid&õ, 6 t&mwlll upenda 
minhas idéas t.:erca das observações dirigidas ao 
orçament.o da repartloJO a mau car,o. 
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Quando, pela primeira vez, tive a honra de 

fallar na presente discussão, demonstrei que se 
deve~:ião fazer ·varias alterações Do orçamento, 
filhas das circumstancias de ter este sido apre
sentado no anno pa,;sadu, e que se tornaviio dc3 
mister no presente anno, sem que pude:>sem ser 
previstas naqutlle, já por se terem mudado as 
occarrencias, já porque leis promulgadas as fazião 
necessarias, motivos estes qu~ me par;,cem bas
tantes para justificar a conveniencia de ~orvir de 
base .á. discussão do presente t.lrçamento as verbas 
do apresentado neste sono para servir de 1847 
a 184.8, onde se . attendem todas estas occu;:rencias, 
e s.e fizerão as necessarias rllterações. 

Na rubrica - presidencias das províncias -
esqueceu-me dizer, quando d~lla tratei, que deve 
haver um accrescimo de 360S, alugud da ca~a 
que serve de residencia ao pr.,sidente do Piauhy ; 
cumprindo que se augmente esta verba de despeza 
com esta quantia, que se acha contemplada no 
orçameuto referido de 18!7 a 1848. Vem portanto 
importar esta consignação em 119:86011, quando 
a camara entenda que nella deve int:luir os 
ordenados dos secretaries, como me parece justo, 
á vista · das razões com que fundamentei a minha 
opinião a respei:o. 

Sobre a rubrica - camara dos senadores e se
cretaria - já dt~clarei a alteração que era dt> 
mister fazer-se ; e supposto observasse mui ju
diciosamente um nobre deputado que a diminuição 
proposta se não daria, por isso que o Soinado, 
tendo apprOV•ldO o contracto ácerca da publicação 
dos seus trabalhos só por um anuo; concluiclo 
este, p6Je alterar o quantitativo conven!lionado, 
todavia, ao governo não cumpre attender a este 
incidente e possibilidade, porque ua confecção 
do orçamento só tem em vist~ a actualid~de. 

E:s.iste na ruesa uma emenda pedindo reducção 
nesta despeza, em consequencia, sem duvida, de 
attenàer o nobre deputado · que a propóz á cir
cum:stancias de ~e não reunirem sen1pre tod•.IS 
os membros Jo senado. Jã ponderPi á camara 
qae o governo p~d~ a somma n ecessari>< para o 
estado completo do senado, afim de se não achar 
inhabilitado para os pagamentos dessa camara, 
quaudo reunida toda. Porém, como esta hypo
these nunca se verifica, eu uão duvidarei prestar 
o meu assenso a uma razoaTel reducção que 
jámais possa collocar o governo oo embanco que 
acabo de notar. Qaanto á cam•1ra dos Sr~ de
putados, saa reunliio sendo mais com!Jleta, a 
redueçiio, que por ventura se pretendi\ fazer, não 
póde deixar de Rer mui diminuta, devAn•lo Re 
tombem ter em vista o augmPnto de 5:0::l0~ de 
gratificações conce<iidas oo anno passado aos 
o1Jlciaes da secretaria e &mpregados da c11sa. 

Escolas de medicina. - Neste orç'lmento se 
pede para esta rubrica a quantia de 85:1208 que 
p6de ser reduzida :\. de 8J:l20S ; exigida no dé 
18!7 a 1848 visto que daquella se deva deduzir 
2:0008, que, sendo destinados para compra de 
instrumentos de cirurgia da academia de medicina 
da B •hia, já se mandou satisfazer esta uecesRi· 
dade pel& CODSignaçào feita lla lei do OTÇ:l'llel ':"l 

vigente. E neRta occasião dando as informações 
que a respeito me farão exigidas por un1 nobre 
deputado, direi que o governo, apenas passou a lei 
mandou pór á disposu;ão daquella academia os 
referidos 2:000S para a compra dos ditos instru
mentos: porém, como a academia representasse 
que tambem havia falta de instrumentos de phy
siea , pedindo autorisação para os comprar 
jun. tamente com os outros dentro daquella quantia, 
houve .demora . na .resposta desta repreAentação, 
que, sendo dada ha pouco tempo, não podia ainda 
ter lugar a compra ele semelhantes instrumentos, 
e por .18&1) é que .DO relatorio que li da repartição 
a meu cargo ae, . não di COIDO satisfeih essa 
exigeneia. · 

Academia de bellas-artes. - Já declarei a razão 
do augmento dessa verba de despeza. 

Museu. - Não posso concordar com a emonda 
qu., re.Jaz esta desp~za, p·.Jr•luanto se pede p·•ra 
este ramo de serviç<' a quantia que é absoluta
mente iodispPnsavel, não convindo que se altere 
o que se acha estabelecido, nem iie faça um 
maior córt~ nos vencimentos dos empregados, 
já. <10:6 ::_ão m11i diminuto~._ Apezar . de que o 
edJftclo nao tenha as proporçoes necessarias para 
que nelle se dêm as lições da11 matarias que 
são übrig~tdos a ensinar os directores das diversas 
secções, todavia elles prestão oatros serviç.;s que 
sa não podem dispensar tendo_-se já feito, em 
atenção áquella circumstancia, a diminuição que 
se podia nos vencimentos que lhes forão marcados 
pelo decreto que reformou aquellf, estabeleci
mento. Por consequencia, assento que deve ser 
approvada a consi).(naçãq de 5:6008 já estabelecida 
pelot lei do orçamento em vigor. 

Pedirão-se -me informações "obr;J o destino que 
se deu á quantia consignada na iei do orçamento 
para obras deste estabelt!cimento. Direi que se 
tratou c11m esta quantia de mel.horar a parte do 
edificio que estava acabado, fazendo-se novos 
repartimentos, e outros arranjos para a melhor 
classificação e conscrvaçãu JorJ diversos objectos 
que nelle existião não >JUI muito boa. ordem, e 
em ri!lco de se deteriorarf)m e se perderem. 
Estes reparos estão quasi concluídos, tendo-se 
despendido nelles até agora pouco mais de 8 :0008 
conforme. soa informado . Julgo tambem muito 
cunveniento; que se acabe a parte do museu :;ue 
está por f:1zer, sem o qc.e elle não poderá bem 
preencher cs fins para qu= é destinado. Esta obra 
é orçada em 16:000SOOO. 

Junta do commercio. - Ha urn ·1 emenda que 
supprime este tribuna~. Eu não posso annuir a 
ella, não me parecendo co;•veniente que em uma 
lei dA orçamento se 'iaça n abolição de um tri
bunal crtado por .'.ei sem se ter atteoção a 
muitas ccnstderaçõe•1 que se devem ter em vista, 
quando se tratasse .ieste objecto, como o destino 
dos reRpeetivos empregados, etc. Demais. este 
tribunal não é inteiramente inutil ; ella tem 
prestado e pr~sta. alguns serviços no exercício 
das attribuições que lhe são conferidas pela 
lei. 

U:u: Sa. DEPIJ"J.'A.Do:-0 que faz a junta do com
mercio! 

O Sa. MlNil''i'li.O DO lKPKRIO :- Consulta sobre 
objectos dt~ commercio, industria e _agricultura. 

O Sa. G~~;Tuuo:- Sobre os negociantes fallidoa. 
O Sa. MrNIBTBO no I:.tPI':Riü:- Sobre os nego· 

ciant.es fallidos, e tem vari11s outras attribuições. 
Não se póde pois admittir a reducção que se 
propõe na mesma emenda da despoza que está 
consignada, porquanto ella é a que se faz effectiva
mente com o po~.gamento dos empregados e 
objectos do serviçn deste tribunal. 

Colooisação.- Ha uma emenda de suppressão 
quA approvo, por is~o que o goveruo está habili
tado com um credito mais amplo para fazer as 
despezas necessarias com este objecto, do qual 
pouco se tem gasto. No relatorio, que li, se declara 
tudo quanto se tem feito a este respeito. 

Escolas menores.- Jã expuz as razões do aug
mento que propuz para esta consignação. 

Btbliotheca publica , jardim bot.anlco e passeio 
publico.- Ha pequenas alterações nestas rubricas 
comparadas com o orçamelltl) de 18!7 a 18!8, mas 
são tão insignificantols as di1lerenças, que não vale 
a pena tratar dellas. Entretanto quando se queira, 
podem-se, para maior regularidade, admittir as 
quantias orço~.das par& ,, anno de 1847 a 1848, 
achando-se explicaJas as razões desna differenças 
na tabella respectiva. 

Obru publicas.- Ha tambem wna emenda que 
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reduz muito esta de.speza, pareeendo-me que ella outras províncias (apoiados) ; pois seria até 
se uão pôde admittir sem prejuízo deste serviço. &bsurdo conceber-se que o governo tinha uma 
O governo - jil. f.,:z; a reduco:ão que se podia fazer polit•ca especial e excepcional para uma ou outra 
nesta rubrica, pedindo sómente a qnantill que é província. Para tod_a!l ellas, s~nhortls, o governo 
indispensavel para as obras em andamento, e está no firme propo~Jtto de seguir o mesmo espírito 
outras q11e são de absol:Jta nece~sidade. Deve-se de justiça, conciliação e concordia que tem de 
attend ~r que só as desp~z .. s effectivas e perma· presidir aos seus netos. 
nentes importão em 37:00CS. e para o encan:lmento Fallou-se ácerca de factas particulares da pro-
dtJ Maracanã sa consignão 90:0008. havendo outras vicia de_ Perna.nbuco .. D1rei quo: o governo, con-
obras que estão em adiantamento, e que se não taudo a111da poucos d1as de ex1sténcia não está 
podem parar sem se perder o que jil. está feito, por isso habilit:\do para apreciar o estado e 
como a •ias Paineiras, além de outras que es;ão circumstancias peculiares em que se acbão as 
projectadas e que são necessarias. províncias. No emtanto procura cuidadoso estas 

Dlsse-~e QUil os tubos necessarirs para a obra it~formações, e em vista dellas não deixará de 
de Maracanã nem !linda se acllavão comprados, ~mar as medi~as aconse~hada_s pela prudencia e 
como se declarava no relatorio que tive a honra de 1nte1·esse publico, que Jámals subordinará 80 
apres~ntàr á camara; mas o governo trata de interesse particular. (Apoiados.) O governo 
havél-os, e não "e lendo effectuado a encornmeoda senhores, não entra na questão de indivíduos' 
que se [ez para Inp;\aterr&, pelo exurbitante prP-ço s~gue a política de prio.:ipios (apoiadoç), qué 
que por elles sa pedia, tenta fazer uma éXperiencia, hao de ser os meslllos em todas as províncias 
tendo ouvido o administrlldor das obras publicas, do imperio. (Apoiados.) 
a ver se estes tubos se podem fazer na fabrica de · Parece que nao posso ser- mais explicito a tal 
fundição qnc existe nesta capital, fi.caudo assim respeito. . 
baratos. Portanto deve o governo ser hsb.ilitado Disse-se (e é uma insinuação que devo repellir) 
com a quantia neeessaria para a compra dos refd que parecia que havia a respeito transacções ou 
ridos tubus, e para a continuação desta obra, negociações pendentes. 
que é de muita importaocia, trabalhando-se pre- 0 sa. FERRAZ:_ Não : poderei ex-plicar 1 
sentemeote na caix:1 d'agua, e com a qual se tem 
gasto qnasi 8:000/l. O Sa. Pa&SID&NT&:- Sim, senhor. 

Fallou-se a respeito das obras publicas geraes. O Sa. FERRt.Z : - Eu disse que, se houvesse 
Eu t11mbem desejára que se consignasse uma algum i(lconveniente em o Sr. ministro explicar· 
maior quantia para este 'lbjecto, porquanto com se sobre a marcha qud queria ·seguir· em Pdrnam· 
40:0008 ~ue se dão, pouco se póde fazer, não buco, se houvesse alguma negociação pendente, 
chPgando talvez para se levantarem as plantas eu me contentada com qualquer resposta que 
e fazarem·se os orçamentos neces:>t>rios. Entre- houvesse, ou mesmo com a flllta de resposta. 
tanto o goveruo tem ftHto alguma cousa a ee:te Sd houvesse, disse eu, jámais af!irmei a exis-
respeito, e sem duvida se occupará de mat<:lria tcncia de negociações pendentes, e nem o podia 
tão importante, considerando que taes despezas fazer. . 
são productivas, e que com boas estradas e mais 0 S M T.. E t-
vehiculos de commuuicação muito lucrará o paiz, a. INisTao DO .u~.PERio : - n ao nada 
e cresceráõ as rendas publicas. direi a este respeito. 

Ha uma emenda que consigna a quantia neces· Perguntou-se qulll é esta politica de concordia 
saria para alimentos do principe filho do Sr. conde e de conciliução ; direi que é aquella que despreza 
d'Aquila e da Sra. princeza D. Januaria. Esta as perseguiçõe~ e re&cçÕt'S (apoiados), que consi· 
ementla se não pó de deixu de adaptar, por isso dera todos os cidadãos brazileiros iguaes perante 
que os referidos alimentos são devido~ pda lei e· a lei, e apto,:: para todos os empregos para que 

devern ser eh tmados pelo seu merito, como o 
pela contracto do caMamento respectivo. E sup. orJena a c•'nstituição do imperio. Não se pôde 
posto estar fóra do Brazil a augusta princeza, porém entender que o governo chame e deva 
comtudo, como asaim se acha por licença, flSta chamar para os empregos importantes e de con· 
circumstancia não in1lue n.:~ presente caso, porque fiança 08 seus inimigos (apoiados), aquelles 
sua residencia se deve co!lsiderar neste imperio, que 0 b.ostiliaarem e procurarem empecer a sua 
para onde tem de voltar. . marcha. 

Ha uma emenda para augmento dos ordenados 
dos empregado·s dos corrt~ios das províncias. Já O Sa. MELLo FRANCO:- Muito apoiado. 
expuz á consideração da camara as razões porque O Sa. MINISTRO Do !:MPEBIO : - Pasaarsi a 
a adoptava, parecendo-me de summa justiça que responder a outro nobre deputado por Ser-
se melhore a sorte de ta6s empregados, que se gipe C!Ue tambem me fez algumas iutérpel· 
achào considerados com mui diminutos venci- lações. Principiou elle lameotanJo que todos 
mentos, mt•rmente se se attender o trabalho que os annos o governo , em vez de diminuir 
têm, e a relação em que .. stão a este respeito com a cifra das despezas do orçamento! 11. augmeotasse. 
os do correio da côrte. Sr. presideute, esta censura nao póde caber ao 

Náo me recordo de mais algumas re1lexõea que governo, porquanto se algum . augmento se fez 
se precieem a rebpeito ~o _Qr_çll.mento. __ No _entre• _ _ em- varias -verbas,---foi sé aqllelle·· -que ·se -acha -:-·-

·tanto;-á-proporção que- ror-progredindo a di~cussão consignado em lei, havendo diminuição em outras; 
darei todas aquellas informações que a camara d'3 maneira que aaaim mesmo, comparado o pe-
desejar. dido actual com o do orçamento paasado, "fem a 

Responderei agora és fnterpell11ções. (Mot:i- ser aquelle menor do que eate. 
nunto d8 attencac, gfJf"al. Profundo silencio,) Diuo o mesmo oobre depqtado que a poliLica 

Um nobre deput&do pela província da B>~hia e do governo enunaiada pelo meu collega da jua-
outr., pela de Pernambuco insistem para qui! declare tic;a se tinha tornado mais eacura depois . das 
qual a politica que o gabinete pretende seguir para minb.aa explicações, e que eu. b..a:vla. e.\}teaeul&d~ 
a pro'Vlncia d~ Pernambuco, e que eu ·seja mais uma politica n~tva, a dos factos e do futuro. 
explicito a este respeito . Parece-me, Sr.presidente, Acbo que o nobre deputado nio tem ruão, 
que, tendo o governo enunciado os prínci(>ios pois qu.e declarei á eamara que a politica . do 
que tem de seguir na sua administração, . escu- governo era a Ia~sm~ aprese~tada pelo _ref~r!do 
sado é dizer qllal a sua política a respe1to da meu collega, que Já ttnha explicado os p~anelplilB 
província de Pernambuco (apoiados), pois que é que têm de pre~idir aos ae~os da admin:stração, 
esta uma província do imperio, eomo outra qual· tendo eu tão sómeDte accrescentado que os, factos 
q~er, que tem de ser . gover~ada pelos mesmos serão o melhor ~esenyolvimeato deasa poliüca, 
pnncipios quo segu.ir o gab1nete a reepe1to das e por ellea deseJaria o gabinete ser_ julgado, o 
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que de fórma alguma entendo poder-se chamar 
política de f11turo e de factos. Q11em melhor 

ud.,rá f•zer a politica do gov~rno que s11a 
~onductn. que seus proprios factos? Os factos, 
parece, devem ser prl'ft<rid·•S ás palavras,_e qu~m 
lleclara q11e quer ser julgad•• por dles, nao pode 
ser mais positivo, sanúo isto melhor do 911e 
fazer promessas, gastar palavras, que multas 
vezes nenhuma significação -e resu}ta.lo têm. 
(~poiados.) 

1 
.. • 

Perguntou o mesmo Sr. deputado qua a optnr~o 
do governo a respeito do tempo em que se dev1a 
convocar a nova assem bléa geral. 

Parece que é ciaro que esta anuo é o t'lrc.Ji~o 
da ., ctual legislatura, e por is~o . a convocaçao 
da nova legislatura devE> SP.r no daa 3 de Jut~ho 
! 11turo, o que. além de deduzir·SP. dos fact<lS, é 
conforme a eonstituiçiio, que estahel~c~ o anno 
legislativo de 3 de Maio a 3 de Maio se:ndo a 
primeira sessão, que teve lugar em Jane1ro do 
anuo passado, eomprehendida no primeiro anno 
legislativo que principiou em 3 de MtiiO de 18~-

Perguntou mais o nobre deputo.do qual a opi
nião do governo sob_re a grav! qu.,stào entre _as 
duas camaras relat1va á fusao. Esta questao, 
senhores, no estado em que se ~cha, e do dor~inio 
dlls camaras, cuja independencul d prerogat1vas, 
muito cumpre, o governo re~peitar. 

A respeito das despezas com os paroc~os .• de qu~ 
tambem tratou o m~smo Sr. deputado, d1re1 que ml
llha opinião particular é que ;;ejào feitas !)el•>s cofres 
gtraes como empregados taes ; entretant~ _q~e 
cumpre pcnderar que quando se fez a d1 v1sao · 
das rendas em geraes e proviueiaea, se teve em 
vista que as referidas d~spez~s · tinhào de ser 
feitas·· pelos cofres provinciaes. 

Responderei por ultimo a uma censura feita 
ao governo por um nobre deputo<d<' pela provinc!a 
da ~ahia, a ret>pe1to de desf!mbargadores, cuJa 
aposentadvria tendo sido rejeitada, se conservav~o 
ainda fóra dos seus lugares, asseverando que Já · 
farão reintegrados. 

O Sr. Jl.ebouoa.•:-Senhoras, eu desejaria 
que o E:r.m. ministro do imperio, occupaudo o 
lugar que lhe compete ter na casa mediante lã 
discussão de uma proposta do g•werno, mt: fizesse 
a graça de ouvir, porque eu pretendo, no decurso 
da discussão de que me oceupar, dirigir a palavra 
ao mesmo Exm. Sr. miutstro, a respo>ito de 
alguns pontos de administraçàc> que me parecem 
dever estar essencialmente comprebendidos na 
razão p•>r que elle se encarregou do mlnisterio 
dos negocios d•l interior, e mesmo do seu pro· 
gramma de espectaçào e de factos. 

E digo qu~ desejaria que o Exm. Sr. miniatro 
oecupasse o lugar que lhP. compete nesta casa 
discutindo-se uma proposta do governo, porque 
me parece que o em que S. Ex. se acha não é 
o lugar proprio : mas o lugar da faculdade re
gimental de se acharem os Exms. Sr:!. ministros 
de estado nesta casa para as~i.nirem ás discussões 
como e quando lhes aprover, e responderem ás 
interpellações que lhes sejào dirigidas ; emquanto 
que - o Jugar -·que os ~xms. · Srs. miuistros d'!vem 
ter nesta casa, discutindo proposta, é aquelle 
que &P.mpre occupárão, e nind" agora contmuão 
a oceupar quando se encarregão de ler 11eus re· 
latorios. Mas emftm eu me dirigirei á casa, e ao 
Exm. Sr. ministro tão sómente pelo vebieulo 
auricular. 

De duas verbas do projecto em discussão me 
oecuparei: a primeira é a respeii.O das escolas de 
medicina. 

Um bonrado membro, olhando para o orçamento 
que nos foi apresentado por parte de governo, 
entende que a verba de 85:120$ é superior ás 
necessidades ordinarias destas .,!'<colas, e mesmo 
ás da escola de medicina da Bahia, porquanto 
na lei que se a~ha em execução (parece-s!! que 

assim se exprimio) jã estava consignada uma 
quantia ~lltlieiente para os instrumentos de ci
rurgia e para os do gabinete de pbysica ; mas 
creio qud não fallou do neeessario para a ana
tomia classica doi Auzout, como se faz indispen
sa'l'd para os re~peetivos estudos da faculdade 
de medicina da Bahia, ao menos como existem na 
f;aculd•de irmã no Rio de Janeiro. 

Entendo pois que a d•fferença que se dá de 
82:0008 e tanto para 85:1208 consistirá na quantia 
além da ordinaria, calculada para a indispcnsavel 
ncquisição dest~s instrumentos ; bem que mesmo 
nessa cifra acho uma pequena difJ'erença para a 
ld do orçamento qu~ ainda existe. q11e é de 
85:0358 para os preditos 85:1208·- Eu desej:uia 
que o Exm. Sr. ministro, tendo i,;to em consi
deração e os rela.torios auterio res, rectificasse o 
exposto afim de que exactamente passasse na !ei 
do orçamento o quant11m necessario para as !les· 
pezas ordinarias das f\lculdades de medicina do 
Ri•> de Janeiro e da Bahia, e para o fornecimento 
indispensnel dos instrumentos que exigem oa 
men:ionados estudos de cirurgia physica e ana
tomia, como se tem designado. 

Outra verba em que me parece ainda ninguem 
fallára cor1espondent9 ao relatorio de proxlmo 

·apresentado nesta cau pelo me,;mo Exm. Sr. 
ministro do imporia, é a qae diz respeito ao 
correio geral e aos paquf!tes de vapor. Neste 
relaturio, a meu vê r. se dá como co usa a ver i· 
guada por cor.v•miente que RS partidas dos ditos 
paquetes de vapor sejão de 15 tJm 15 dias, como 
requerem :<lgumas das ·primeiras províncias do 
litoral do imperio . Sendo isto de necessidade 
·commercial e política, creio qut~ se· não· deve 
dtfferir desta para outra occasião ; e sendo tambem 
indispene;avel para n consec11çào deste beneficio 
que o qua11tum a decretar seja maior duque o pre
sentemente projectado, eu desejaria que o Ex:n. Sr. 
mini4ro no!-o insinuasse para assim se realisar. 
Entretanto dirigirei uma observação a S. Ex., e 
vem a ser que eu em tudo desejaria que o governo 
foBSI3 até 011de póde chegar a capacidade h11mana, 
uma imag•lm efl>~ctiva da Pr;Jvidencia ; 6 nunca 
se parecesse por facto alga•.m com a de ordem. 

Ha muito tempo que se não dá o caso de qutl, 
marcado no Rio de Janeiro o dia da sabida de 
alltum paquete dd vapor, não fosse au depois mudado 
para outro dia. Isto causa um gravíssimo desarranjo 
a todus os individuas que estão em relação com 
a utilidade que podem prestar estes vehieuloe 
de transporte e communicaçào, e em particular a 
respeito dos pas~ageiros, é uma oppressào. Um 
passa~eiro conta c~m o dia mareado, prepara-se 
para elle, e ás vezes se prepara de uma maneira 
angustiaaa: se tem uma morada, abre mão della: 
se é hvspede, despede-se da hospedagem ; dá 
todas as suas disposições, e eis que se d1z : -
por mandato superior o paquete não Kahe· ne~te 
dia, sahe -depois, e depois, etc. o que e tanto 
mais iujusto, quanto, procurando uma reciproci
dade atnda que minima, não se lhe acha senão 
uma psna contra os que mesmo muitas vezes por 
efl"eito de~sa incerteza e procrastinação não levito 
suas cartas a caixa do correio mais de duas horas 
antes de fechada a mala, e p<'rque as não levão 
ass\m são obrigados a pagar porte dobrado. Mas 
isto . m<!smo que, dada a exactidio do cumprimento 
da sabida nos di .. s marcados, poderia ser um 
estimulo para que todos levassem suas cartas a 
proposito, e as estações do correio nio se acba11em 
aecumuladas de trabalhos in'l'eneiveia na hora de 
se expedir a mala ; todavia, a respeito das pro
víncias não procede com o mesmo fundamento : 
porquanto, nas províncias não se sabe de espaço, 
como na estação do Rio de Janeiro, quando hio 
de p .. rtir os correios, sendo que ellea ae ordinario 
partem sem se preencher o prazo respectivo, a 
capricho doa presidentes, com deaatteoção ás 
localidades: donde resulta que a aaocoão do dobro 
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do porte não tem ueRhum earaeter de justiça, 
e é róra de todos os motivos que a justifi
carião. 

E ,;tas reflexões submetto â con9ideração do 
Exm. Sr. ministro, sendo de esperar que dará 
as providencias que julgar adaptaveis ao in
teresse publico guardadas aa respectivt~s conve
niencias. 

Agora direi o que entendo da entrada do Exm. 
Sr. ministro dos negocios do interior para o actual 
gabinete, encarregando-se da importantissim•l 
pasta da 8dministraçã<i de um paiz ·novo e valido 
como é o Brazil, que de muitas cousas carece 
para curar seus males circumstanciaes e tornar 
effectiva a qualidade, que· lhe é propria, de uma 
nação line e independente. 

Pela fôrma por que o ~t'. ministro se encarregou 
desta pasta, inconsultos qua~'s seriã,, seus collegas, 
em numero correspondente 110 de que. se devia 
compór o mesmo ministerio, segundo a constituição 
e as leis, nem se imp•>rtando com o ap<>io das 
camaras, dever-se-ha crêr que S. Ex. contou 
perf~itamente com a superioridade propria da sua 
capacidade eminente : isto nol-o confirma o· 
prvgramma de suas vista~ administrativas., quer 
considerado como de mera espectação , seja 
pesado remissivamente aos factos que S. Ex. 
confirma Qlltl hão d~ ser baseados na justiça, 
inherente á constituição do imperio, comr, qu"m 
não duvida que com a superioridade de sua 
capacidade indavidual e com a importsncia delles · 
obril!ará, se não pela sympathia, ao menos pela 
força do reconhecimento. 

E na verdade para que S. EJC. chegue a tanto, 
como devGmos desejar, não lhe faltão objectos de 
que amplamente se occupe : por exemplo, S. Ex. 
terá lançado suas vistas snbre as provínciu 
princip>~.lmente ao norte de Pernambuco e ao sul 
do Maranhão ; cujos soccorros o throno promette 
que não cessaráõ, posto que alli as eaus.<s mais 
sensíveis da calamidade public9. vão desappllre
cendo e melhorando de algum modo o soffriwento 
dOS !>OVOS. 

At.GONs SsNRoa~~:s:-Não. 
O Sa. RsBouça.s:-Quero dizer que nessas pro· 

vincias ja chove. 
O Sa. FRANÇA LEIT.s::-Não é bastante. 
O Sn. Ruouçu: - Nem en o digo, e por isso 

não dou coua,, causal a cessação ab~oluta, quando 
aliás, tenho por indispensavel curar dos meios 
sani~arios ; porquanto, depoi~ de uma devastação 
tão consideravel, não podaráõ esta,; províncias 
estar tão de pressa em suas circumstancias ordi
narias, mesmo quanto a sua~ producções ; por se 
fo~::er necessario proporciont~r - lhes sementes, ani
maes de criação, braços e instrumentos aratorios, 
e tudo o mais que calamitosam~nte perdêrão. 

O Sa. FIUNÇA. LJtiTs:-Para isso é que são os 
soccorros. 

O Sa. REBOUÇA.s:-Pois bem: até agora erão soc-
·--eorros da primeira necessidade, alimentaria d'ora 

em diante. Sel-o-hão de existencia ecoaomica e 
verdadtliramente nacional naquellea pontos compo
nentes da família brazilelra. Por consequencill 
um ~toverno que não é t.rlvtal, aenlo de uma 
capacldUe auperior, com•J e~~ote que eu contemplo, 
deve ter meditado aobre tudo l11o, 110bre oa meioa 
lauitarlos •••• 

O Sa. F'luNÇA LBlTB:-Peoo a palavra. 
O Sa. RJ<Booçu:-•.• iudíspen~aveía iquellaa 

províncias sobre o~ meios de producção cwreal, 
animal e industrial, sobre todos os meios 
necesurios i manutenção d"quelles povos na
tural. civil, commercilll e politicamente. Sim, 
uma capacidade aaperior encarando todas e:~tas 
neces~idadea e publicas cooveniencla•, deve ao 
meDoa a.ppraximadamente aaber qual o quaotum 

eom que se deva occorrer a ellas, e assim fran
quear-nos o ensejo de fazel-o passar na lei do 
orçameo.to, de que nos oecupamos. 

Lançando suas vistas do norte para o sul, não 
poderã o Exm. Sr. ministro d~íxar de as fixar 
sobre a província da Bahia, e ter em sua pro
funda consideração ll capital da mesma província 
em relação da. cidade alta para a c'dade baixa. 
A Providencia não menos de sete vezAs se tem 
feito ahi sentir por advertencias bem dolorosas 1 
E j(l. é tempo tle m"-iB para não postergar a 
historia das desgraças alli occorridas . Ao menos 
imitemos nisto o governo absoluto, a elle, que na 
terceira desta~ occasiões desgraçadas proporcionára 
.:om largueza o emprego de todas as impos;çÕ-!S, 
entãll a cargo d '' c•tmara municiplll, a quem 
competia a attrii>uição de as crear e derramar. 

Modernamente quando existente no Brazil a 
séd~ ;la monarchia portugueza, o governo hnçou 
vistas muito séria~ sobre aquella capital. man
dando do Rio de Janeiro engenheiros e architectos 
para com o necessarío conhecimento de causa 
poder-se até chegar á realisação do grande plano 
de construir uRJa nova cidade em contiuuação é. 
que existe, como meio o mai~ efficaz a. evatar o 
grande mal que ll posição della poderia vir a 
causar irremediavelmente em uma conjunctura 
semelhante ãquella que dava occasião a um 
arbítrio do! sem~lhante monta. 

Ora, na svhtencia. de~tss factos e das tenções 
providenciaes dfl governo ab:~cluto, parece obvio 
qu" ellas melhormente se darão na superiori.Jade 
do Exrn. Sr. ministro d,) imperio, que de mais de 
tudo, t~udo toda a razãrJ de as apreciar immedaata. 
mente, sa achará tn>\iS que muito habilitado para 
i ndic••r-nos o quantum necessario para occorrer 
ao remedao qu., h11 muito tempo reclama aqu~lla 
proviucia, Heja eegur11ndo-se a montanha desde 
as fr.,guezias .la Cunceição e Sé até as de Santo 
Antonio e Pilar, comprehensivelmente a todos 
esses lugares que nas mencionadas occasiões 
calamitosas tem dado o lastimoso esoectaculo do 
desmoronamento de terras, com numerosas perd~s 
de Tidas e de prmniedades ; seja, segundo um 
outro plano, estabelecendo uma rua nova entre a 
fralda e o cimo dt~ montanha, seja flnalmente em 
continuação da cidade construindo-se aquell'ontra 
uma vez jâ prujectada. 

A ma~ma província da Bahia, aaaim em re}AçAo 
ao Brazil como ao mundo commercial, nilo deixa 
de occupar a>~ attençõtos de muitos 11obre suas 
producções minerae11, o que parece maia que 
t~utlicaeute para que adguma providencia admifliS· 
trativa se désse a semelhante respeito~ ao menos 
a .. emelhança do que praticavão os governos 
absolutos desde qu:.ndo a sua séde nos ficava 
além do A.tlantico ; pois que então não sõ se 
manda vão pessoas · prodssionaes para examinar 
as minas e estabelecer os meios de serem ellas 
proveitosamente lavradas, estimulando ao em
prego desse serviço por muitos meio-; pecuniarios 
e honoríficos, seniiu que se vigi~va que a lavra 
das mesmas minas não prejudicasse ás producções 
ruraes, para que se nào reali&llsse nos povos a 
fabula de Midas. O que porém vemo:~ agora é 
que 11s mai-. ricRs minas de onro e diamantes 
existem 110 abandono. tendo reduzido a penuria 
d11 vlverP.s oa laobatantes notavelmente das aliás 
grandes e ricas villa:~ do Rio de Oo::1taa e Caeteté, 
o que nio menos occaalont~ flagrante careatill nas 
povoações d., litura\, e a de1graça de muitos 
1ndividaos da praça da Bahia e mesmo d11 pessoas 
que oio v•viio do commerclo. Este mal se vai 
e1teodendo á província de Mina" Geraea e até i 
praç" do Rio de Janeiro; porquanto pela a11la
encia de indivíduos que rorão tirar diamantes e 
commerciar nelle1, attent:l a foaciliolade com que 
alguo• colher~W em qaaotidade considerabiliasima 
as noticias a11birào a tal pout.o, qu1 na E•aro)a 
se tomou a producçio das miau reapectl't'M OOIDO 
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cousa absolutamente insolita 1-. • Dahi resultou a 
esta(tnaçiio nas compras dos mesmos diamantes e 
desc1da nos preços até ser capaz de garaf!tir toda 
a possibilidade de mais baixü mercado ; resnltou 
mais que algun.s qu~ comprArão diamantes coa: 
dinheiros que niio erão J>roprios mediantd con
venções t~d hoc, existem Inteiramente arruinados, 
eomprehendidos neste numero até mClsmo empre· 
gados publicas que saerifieil.rão os bens que tinhão 
em demanda de maior fortuna. 

Após isto estll. um outro objecto qne é eonsidE>ra· 
velmente tratado no relatorio do Exm .. Sr. mi· 
nistro do imperio, e vem a ser o juro convencional 
illimitado. Neste relatorio vem consignado, que 
sté por eseriptoras se tinhão apresentado con
venções com estipulação de 1 a 10% mensal'llente, 
considerando-as como usurarias no maior grão de 
escandalo I I 

As consequencias disto não seria sómente 
exprobrar e sobrestar na confiança do estabe· 
lecimento do utilíssimo banco eommercial exis· 
tente na Bahia, uma vez que, não obRtant<~ 
sua effectiva existeneia continua-se a tomar di
nheiro a premio, ainda que em menor E>seala, 
da mesma maneira que d'antes se tomava pelo 
azo da lei , entendida na extensão a mais 
absurda. ine\)mpativel com todas as leis fenera
tieias. Ora, rec,,nh<!cendo o Exm. Sr. ministro 
quts as eonsequeneias de uma lei semelhunte ~ão 
damnosissimas, e até digo que positivamente 
damnosas ao _credito publico, porquanto, umll 
vez que se possa emprestar dmheiro a todo o 
preço, não ha de ser tão crescente como natural
mente seria a · procura das apolices da div•d" 
puhlica, e, na razão de sua menor procura, SArá 
necessario augmentar sua emissão para suppri
mentos dos delicita. Por tudo, . pois, esta tambem 
me parece que serã uma e~pecie digna da 
prooç-idenc1al 'uperioridsde de S. Ex. o Sr. 
ministro do imperio. 

junetara semelhante, pois que logo desde o começo 
da nos-:a existencia politica vimos que, a não ser 
a habili•ia I e eminent'l do eommotndantP. da ssquadra 
brazile!:a que fõra bloquear os portos da província 
da Bahia, talvez que nessa esquadra fosse sacri
ficada a causa nacional dos brazileiros, aconte
cendo que logo que se entrAra em combate, 
quasi toda a tripulação da capitania se revoltára, 
porque quasi toda ella era composta de portuguezes 
nascidos em Portu~~:al, com os quaes os portuguezes 
nascidos no BrllZil, ou brazileiros que então 
lutavão pela sua independencia, se achavão em 
guerra e defensào e manutenção della. Ora, ap
pliC?ando o espiritu patriotieo de homens que 
faz1ão sobrepuJar a naturalidade a todas as 
razões de subordinação, mesmo na condição de 
simples marinheiros, a outros quaesquer que na 
posiçiio de officiaes têm de augmentar ao senti
mento de . naturalidade a sympathia e outras 
relações que na razão doa interesses sobresahe, 
qu~ cumprP esperar f 

Posto a nossa officialidade seja na max.ima parte 
nacional, a marinhagem não o é, e por isso mesmo 
que ê adventícia, bSSim tomada de sorpresa, e 
como que caçada lacedernonicamente, serA incapaz 
do Pnthusiasmo, e como dP. eereve Cornelio Tacito: 
militia sine affectu, milicia indifferente ; e não é 
com milícia sem affecto que o Brazil ha de 
sustentar honros,,mente sua indeptlndencia e na
ciooalid 'tde. 
Ma~ será ainda um problema a resolver qual 

o meio de conseguir isto, sendo o Br>lzil tão rico 
pela natureza, tão sobej•l de todoa os beneficios 
da Providencia em todos os ramos, que póde 
constituir um grande poder 1 Bastão os exemplos 
das outras naçõe:~. Ainda hoje a França protege, 
e prot~ge de uma maneira I'lui positiva, a p~;sca 
das balêas e do bacalháo : e porque não prottl
gerenlos nós a pesca da balêa e dll garopa ? 
Cumpre que o govo~rno dê o exemplo com as 
proporçõe~ que Lem ., faltão aos particulares, 
carecidos aliás do indispensavel para o execu
tarem, pois que tudo é caríssimo e quasi superior 
ao producto do trabalho individual de cada fa
milill. O que posto, como não darA o governo 
o ex'lmplo e~tabeleeendo grandes pescas sobre O$ 
Abrolhos e ftlitorias eonstscutivas, occnpando-se 
da pese' das balêaa, cujo produeto ter!\ .:onsumo 
no paiz 'l E' este o meio de termos marinheiro:~. 

A hora está demasiadBmente adiantaca• faço 
termo aqui, reservd.ndo-me para em outra oe
eaNillo tratar -ia càlonisação e da divisão de 
terras. 

Outro objecto digno de uma medida !lalutar é a 
tendencla em que estão todos os bnlzileiros das 
classes media a maior para não viverem s~não de 
empregos publicos e puro exercício immaterial. 
Ninguem que~ professar as artes mecanicas, que 
são as mais 1doneas a ter independencia e meios 
de subsistenciaa reaes e honrosos; e se f<~rmoa 
assim no caminho em que vamos, essas artes 
virAõ a ser exereidaa quasi exclusivamente pelas 
peaaoa11 da inflma poaiçilo e pelo~ e~cravod. D,•s 
filhos dos artietaa 11té os daa po!Bsoas da mais 
alta e~ttegoria e:~terceráõ emprei{OB dllsde RU&rda~ 
da alfandt:ga e consulado até os mais eminentes 
do estado·: e, como haverá sempre uma medida 
na elti~tencia dedtes emprt:gos, que não e~tará na 
razilo erogressiva da proe~eaçào _ dos brazileiros e 
obten_çao dos e~tudos _indispllasaveis para serem 
es:erc1das taes pro1l.-soes de puro exercício im· 
material, o Brazil virJ. a s~r um paiz desgraçado 
na desproporção dos . productores para os con
su~idores. E' isto um objecto que ha de merecer 
mu1to bem a attenção do Exm. Sr. ministro do 
imperio, applicando-lhe os meios de ~~:arantir 
effieazment~ o presente e o futuro do Brazil. 

Outro_ ObJeeto tu~tante me parece ser a creação 
de marmheiros. Não vejo que entre nós se trate 
de os ter, senlio dizendo:-havereis mai3 essas 
vantagens ; tereis de menos estas vantagens·; 
eom os ~straogeiros haverão estAs restricções ; o 
comm~re1o de cabotagem será assim, deste e 
daqu&,le modo, n1u nunca cuidando das fontes 
dos_ nueleos donde deva sahir a mariohage~ 
nactonal tanto mercante como militar-, o que 
aliás é para .o Brazil tanto mais serio quanto no 
progre&so de sua exísteneia nacior.al elle terá 
muitas vezes de :se achar quasi ~ mãos com 
nações mais ou menos poderosas • . e certamente 
nilo será com a força marítima que o Braz1l tem 
talvez no aeu . to.tal qua.si adventícia (apoiado&), 
quo elle poderi · Urar vantqeu em uma con-

Voto pela lei do orçamento, com o augmento 
de todag as varbas que eoneorril.o para que o 
serviço seja. mais bem prestado, no que em 
verdade é que se dá a economia ; fazer o melhor 
p.,lo menos posalvel, e não fazer o mal por menos 
que o bem ; e mai11 votarei por todas aquellas 
que tendão a prestar á administraçâl) todos os 
meios necessarios a corar as chagas que o Brazil 
sofl're, e B proporcionar-lhe todos os meios de se 
tornar o Brazil effectivo em todas as condições de 
sua nacionalidade. 

O Sa. Dus DE Cuvu.ao p11de a palavra 
pela ordem, e mostra ao S:. Rebouças com os 
artigos do regimento que o Sr. ministro estt\ aen· 
~do no lugar que lhe compete. 

A discussão fica adiada pela hora. 
Levanta-se a aessio. 
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Sess6o em t 8 de Balo 

PBESIDENCIA DO SR. MONrZ TAVARES 

SmmAIUo.-Expediente.-Ordem do dia.-Parecer 
sob.-e a indicaçao do Sr. Marinho dcerc"' do 
cunfiicto entre as duas camar,zs a respeito da 
(usno. Pareceres e. projectos.- Orçamento do 
im11erio. Discursos dos Srs. D. Manoel, Marinho 
e Vieira da Cunhei. Votaçao. 

A's 11 horas menos dez 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 duas representações Ja assembléa legislativa 
da provsncia da Babia em que pede ; lo, que se 
consignll n11 lei do orçamento gt>ral uma verba 
para o pagamP.nto das justiças ecclesiasticas; 2°, 
que 11e consigne alguma quantia para a obra da 
segurança da montanha sobre cuja fralda se acha 
edslicada a cidade. - A' segunda commissão do 

. orçamento. 
Outro do mesmo ministro, enviando cópia da 

cous11lta da secção do cnnselho de 'est"do dos 
negoeios da fazenda, relativa ás leis da assembléa 
da província. da Parahyba, promulgadas na sessão 
do anno passado.- A' commis:;ào de assembléall 
provmciaes. 

Outru do Sr. ministro da taz~nda, transmittindo 
as consultas da secção do conselho de estado a 
que pertencem os negocias da fazenda, sobre 
lds provinciaes que prt>judicão ren<las geraes.
A' commissào de assembléas provinciaes. 

Faz-se menção de um officio do Sr. deputado 
Marcos Ant"nio Bricio , participando que por· 
motivo de sua arruinada saude, uào pôde com· 
parecer. - A' comwisaão de constituição e po· 
deres. 

Vai ao Sr. presidente para ser tomado em 
consideração o requ~;rimento de D. Anna Joaquina 
de Jesus. · 

Não ha mais expedie::~te. 
o Sr. Mc&rlnb.o (pela ordem):-Vou mandar 

A mesa o projecto de re!posta á falia do throno; 
e por esta occasião d!irel á camara uma satis
fação por que tanta demor:l houve na apresentação 
deste trabalho. A commisaão attendendo que 
graves questõds se havião suscitado no paiz, no 
que resp~ita ás r'!laçõ~s externas, e desejando con
signar mui claramt-nte no projecto de respost•• os 
princípios que entende deverem ser os da· cansara 
dos deputados em tão importante assumvto, 
julgou que lhe não era possível formar um Juizo 
seguro antes que tivesse presente o relatorio da 
respectiva repartição ; depois que foi apresentado 
o relatorio, veio elle acompanhado de tantos e 
tão importantes documentos. que necessario foi 
não só lêl-os, mas Kinda estudai-os, sendo esta 
a unica razão por que sómente hont.em pôde 
a commissão concluir o aAU trabalho. 

O Sa. 1° SECRETARIO lê o seguinte projecto de 
resposta que manda imprimir : 

« Senhor.- A camara dos depntados ouvio com 
o mais sincero recoftbseimento a manifestação do 
prazer que V. .M. Imperial sente ao ver em 
torno de ai os representantes da nação ; a camara, 
senhor, ha de empenbar-se para corresponder la 
confiança que V. M:. Imperial e o paiz depositão 
na reunião do corvo legudativo. 

• A camara dos deputados se congratnla de 
qne V. M. Imp~rial, .nas províncias de Santa 
Catbarina,· S. Pedro do Rio Grande do Sul e 
S. Paulo f:>sse testemunha ocular da eapontanea 
homenagem que oa brazileiroa tributão ao seu 
mooarc!ia, i saa imperial ·família, e • c:onstitui
Po do mado. A gratidio -qus V. .H. Imperial 

ftiiO I 

exprime pelas demonstrações de amor de sen 
povo assegnra á V. M. Imperi10l e ao p11iz um 
grandioso futuro de felicidade e de reciproca 
confiança. 

c O conhecimento exacto que V. M. Imperial 
adquirio dos immensos recursos de que a• na
tureza dotou esta fecunda região, muito deve 
concorrer para o mR-ior desenvolvimento da pros
peridade e civilisação do paiz, para o que pôde 
V. M. Imperial contar com a mais decidida 
coadjuvação da c11mara dos deputados. 

a Agradecendo como um beneficio da Providencia 
a paz de que hoje gosão todas as províncias do 
imperio, a camara dos deputados reconhece que 
essa paz é tambem o resultado nee.essario da 
política de moderação, de justiça, de clemencia 
e equidade que no mais remoto futuro facão 
lembr••r o nome sempre adorado de V. M. Im· 
perial ; a camara dos deputados empenhará todo 
o zelo para tornar ainda mais firm~, por meio 
de leis que sejão a fiel expressão da vontade 
nacional, esse estado de trauquillidade, do qual 
se apr(IVP.itará concorrendo com o governo de 
V. M. Imperial na adopçii.o de medidas op
portunas e acertadas para proteger a riqueza do 
paiz. 

a Bem pEnosa é para a camara dos deputados 
a idéa do terrível tla~ello que cahio sobre al
~tumas provi .. cias do iuoperio; c<>usoladora P·•rém 
lhe é a seguranca tle que o governo de V. M. 
I•np~rial procurou minorar males tão graves, 
enviando para aquellas provmcias desoladas os 
soccorr•lS de qu .. . podia dispõr, e muito apraz á 
camara que o. mesmo governo esteja na intenção 
de continullr taes soccorros emquanto forem 
necPssarius. 

« Entre os beneficios da civilisação do seculo 
actual, senhor, cumpre .reconhecer como um dos 
mais importantes &·JUelle que sujdta com igual
dade todas as nações ao trsbuoal da. opinião do 
mundo. Esta OpiDlâo, ao mesino tempo que 
generalisa as relações de boa intelligen_cia e 
amizade entre os dift"erentes estados, fortlflca o 
direito de não ceder a aggressões injustas ou a 
oretenções exageradas ; a sabedoria de V. M. 
Imrerial tem comprehendido estes principios, e 
os tem seguido, satisfazendo assim os votos e os 
desejos da nação. 

« A notifl.c~&ção feita pelo governo de V. M. Im· 
perial ao da Grã-Bretanha de que havião cessado 
as medidaR estipuladas entre o Brazil e a Ingla
terra tendentes a reprimir o trafico de esc• avos 
era uma consequencia neces11aria . da expiração 
das convenções que existião entre os dous governos 
e regulavão este assumpto. 

a A camara dos deputados considera inconclliavel 
com os princípios de independencia e soberania 
nacioaal o acto do parlamentQ britannico qne 
sujeita á jurisdicção tfe tribunaes- estrangeiros os 
navios brazilelros suspeitos de se empregarem 
naquelle trafico ; e por isso applaude e toma parl.e 
no protesto que o governo de V. :M. Imperial 
apresentou contra e>~se ·acto. A camara, apre
esando 11 fidelidade com que o governo de V. M. 
Imperial tem procurado satisfazer o empenho con
trllbido com a Grã-Bretanha, acompanha tambem 
a V. M. Imperial, e afiança a leal e unanime 
coadjuvação dos brazileiroa na sustentação das 
prerogativas da corôa e direitos nac:ionaes. 

«Lamenta a camara dos deputados que dure ainda 
a luta sanguinolenta &rnvada entre as repnbllc81 
vizinhas, e, formando o:om V: M. _Imperial .vo~l 
para que cedo termine uma s1taaçao tão a11bc:uva 
~ar• a hnmanidade, eonfla qae a aabedor•a de 
v. M. Imperial, que, no ·meio doe mala graves 
ecn:liictos \em mantido até agora o decoro e a paz 
do imperio, seguiri em todos os caso• com pr6vial0 
e fortaleza a política que convier aoa intereuea e 
á diguid&de da naçio.' 

• O creiCimtnto daa reridu publieU, senhor, 6 
12 
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ainda· o frueto dessa politiea qae deu a paz ao 
imperio, e o resultado da circumspecçiio e morali
dade do governo de V. M. Imp~rial. A camara 
dos deputados hs de esforçar-se por coadjuvar o 
governo oo empomho de nivelar a despeza com a 
receita do tostado por meio de prudentes economias. 
A camara examinará com escrupulo os relatóriOS 
Jas diversas ropartições para couverter em leis 
as medidas que !Orem indicadas, e que lhe pa
recerem uteil! e convenientes. 

• A eamara dos deputados, senhor, continuará ao 
governo de V. M. Imperial o mesmo leal e ·franco 
apoio que lhe tem prestado, convencida de que 
assim contribuirá para que se eleve ao griio de 
prosperidade e grandeza a que a Providencia a 
de ;tinou a nossa patria commum. 

u A cAmara dos deputados, senhor, depositando 
anto o throno de V. M. Imperial o constante 
tributo de sua lealdade e adhesão á sagrada 
pessoa de V. M. Imperial e sua augusta familia, 
faz votos pela prosp~ridade e gloria do reinado de 
V. M. Imperial. 

a Paço da camara dos deputados, 15 de Maio 
d'l18W.-J. A. Marinho.-Manoel José ele Sou.za 
França.-Urba.no Sobino Pessoa. de Mello. » 

Vai a imprimir o seguinte parecer: 
« A' commissão de marinha e guPrra foi pre· 

sente a indicação ·do Sr. deputado Marinho para 
~:~ue a mesma commissão proponha os meios de 
llabilitar o governo com as forças de mar para 
o anno de 11:!46 a 1847. Antes porém de dar o 
seu parecer, a commissão recordará 11 camara o 
occorrido na sessão do anuo pa~sado sobre este 
objecto. Tendo estn camara requerido ao senado, 
em 20 do; Junho do anno pass .. do, a fusão, nos 
termos do art. 61 da constitui~;ào, para tratar 
das ~mandas ao projecto que creava relações nas 
províncias de Mmas e :::>. Paulo, e tendo sido 
recusada a fusão requer1da, suscitou-se conflicto 
entre as dua~ camaras sobre a verdadeira intel
ligencia do mencionado art. 61. A.chava-stJ ainda 
pendente esta grave questão, quaodo no 1• de 
Agosto do mesmo anno e•1trou em discussão uma 
emenda do senlldo á proposta do governo que 
fixava as forças de mar par11 1846 a 1847, e sendo 
ella rejeitada, officiou-se ao senado communl· 
cando-lhe a r-.jeição ; e que, tendo sido o projecto 
julgando vantajoso, se aguardava a scluçil.o do 
requerimento de 20 de Junho par•l então se 
requerer nova fusão sobre a lei de forças ~e mar, 
e assim llcou parado o andamento da proposta 
do governo. Nestas circumstanciRil, julga a com
miRsão conveniente apresentar um novo prnjecto 
baseado sobre a proposta original do governo e 
as emendas vencidas em ambu as camaras na 
sessão do anuo passado, e portanto offerece como 
seu o sf'guinte projeeto ; 

c A assembléa geral legishstt·:'i resolve : 
« Art. 1.• A.s disposições da lei n. 3!2 de 6 de 

Março de 184.5, que fixa as forças de mar para o 
anno fl.naneei~o corrente, continuão em vigor para 
o anno financeiro de 1846 a 1847, com declaração 
de que em cir'cumstaneias ordinarias as forças 
activas constarll.õ de tres mil praças. 

« .A.rt. 2. 0 O governo é desde já autorisado a 
promover os cirurgiões de numero aos 1/0:>tos de 
segundos e primeiros tenentu da armada. 

• .A.rt. S. • Fi cão revoga1as quaesquer disposi
ções em contrario. 

• Paço da camara dos deputados, 15 de Maio 
de 1846.-Coelh.o. - P . Ba.rbo.za.. - CartJalh.o àe 
1Jl endotlça. • 

E' approvado o seguinte parecer : 
• A' commisslo de instrucção publica foi presente 

o requerimento de Hilario Gonçalves Lopes Ferru
gem, director de um eollegio particular de instruc
Çio primaria e secundaria na cidade de Porto 
Alegre, pedindo a lnterpretaÇio da phrase - es
colAs ~u,tiHca11,~jos alumnoa o § 7•, art. 8• .da 
lei_ ele» ele Ollh,bro de 1832 Uellta <lo serviÇQ aeüvo 

d a guarda nacional ; porquanto as autoridad·6a 
do lugar entendem quo~ a l~i sô con:!i,lera escolas 
publicas as que são pagas pela nação, e de 
nenhum modo as que o ~ão pelos particulares, 
ainda que seu;; professores abrão matricula e 
ensinem publicamente ; o que no supplicante 
parece inadmisslvel. 

« ·A.' commis~ào é de parecer que mui claro a 
sabido é o >~entido da phra&se-escolas publicas
sob cajo titulo a lei só designa as que são pagas 
pelos cofres publicas ; sendo além disto des
necessario fazer-se extensiva ás outras escolas a 
disposiçiio do citado S) 7•, urt. 8° da lei de 25 de 
Outubro, porque pelos ~Si 1• e 2o, art. 4o da 
mesma lei, estão isentos do serviço activo de. 
guarda nacional os menores de 1$ annos de idade 
em que de'\l'e qualquer moço ter concluído os seus 
estuct.1s nos co1legios particulares, com tão poucas 
excepções, que não merecem uma medida geral 
em seu favor, a qu.al daria orige:n a muitos 
abusos. 

" Paço Ja camara dos deput11dos. 13 de Maio 
de 18!6. -Domingos José Gonçalves de Mag~
lh!J.es.-Francisco àe SaZZes Torres Homem. • 

ORDEM DO DIA 

LEITURA DS: PRO.TECTOS E INDIC.A.ÇÕB!I 

Julgão-se objecto de deliberação, e vão imprimir, 
os seguintes projectos : 

" A assembléa ger11l legislativa resolve: 
« Art. 1.• Ficão concedidas quatro loterias de 

120:00UH cada uma a fav~r das obras da igreja 
matriz de S. J.,sé da cidade de Recife. 

« Art. 2. • Estas loterias serão extrahidas na 
cOrte sob o mesmo plano e pela 1111esma fôrma das 
que forào concediJa• a favor das obras da igreja 
matriz da cidade da fortaleza do Ceàrá. 

" Paço da eamara dos deputados, 16 de Maio 
tle 18!6.-A. Pinto àe Menàonça.-T. Pomplo 
àe Souza Brazil. » 

u A. ass'3mbléa geral legislativa resolve: · 
a Art• l.o Ao supremo tribunal de justiça com

peta exclusivamente conhecer dos delictoa civis dos 
bispos. 

a Art. 2.o A fôrma do proces~o sert\ a mesma 
prescripta na lei de 18 de Setembro de 1828 a 
re~p~ito dos presidente11 de provincia. 

c Art. S.o Ficào revogadas quaesquer disposi
ções legislativas em contrario. 

u Paço da camara dos depuLados, 16 de Maio 
de 18-16.-A. Pinto d.e Menàonça.-T. Pomplo 
àe Sou.zo Bra.ztl . - Carlos Augusto Petu:oto ~ 
Alencar . 1> 

u A. assembléa gerP.l leg!!'lntiva resolve : 
«Artigc unico. O go..-erno fica autorisadll a supprir 

em cada um dos a unos financeiros de 1845--46, de 
1846-47 e de 11:!47--48 os cofres das rendas pro
vinciaes das proviuci,.s do Ceará com a quantia 
de 40:000S, da Parabyba com a de OO:OOOS e do 
Rio Grande do Norte com a de OO:OOOSOOO. 

« Flcão revogadas tlldas 8..3 leis e disposições 
em contrario. 

« Paço da eamara dos deputados, 16 de Maio 
de 1846.-F,.ederieo Augusto Pamplona.-Carlos 
Augusto Peixoto de Alencar.- Thomaz Pomplo 
àe Sou.za Bra..zil . -Antonio Pinto àe M.màonca. 
-Joa.quim José d4 Cruz Sec-co.-Migwl Joaqtrim 
Ayres do Nt:~scimento.- Benedicto Marques àa 
Sil.t:a .d.eouaa.-Manoel Soares da Silt~a Bezerra. 
- Francisco de Queiro.z Coutinho Mactoso da 
Camara. -José Vieira Roàriguer àe CartJalho 
Silva.- Vicente Fe1-reira ~ Castro Silt~a. -
Feli.zt:~rdo Toscano àe Brito.-Dr. França Leite-• 

u A aseembléa ger•1l legislativ<A resolv& : 
• Art. 1.0 O governo fica autorisado a des

pender desJe jã com as províncias do Oeart\ a 
quanLia de iXX>:OOOS, com a ela Para.ll)'ba a de 
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800:0008 e com a do Rio Grande do Norte a "de 
200:0008000. 

« § l.o E'$ta!l quantias serão distribuidas. por 
emprestím os pelos fazendeiros de gado e agricul
tores que mais tiverem S<'fi'rJdo na secca de 1Sl5, 
te11do -se em vista que a quantia emprestada será 
tanto maior quanto fOr a fortuna restante ao 
prejudicado. 

« § 2.• As sommas que se emprestarem por este 
modo serão dadas em prestações de 5, 10, 15 e 
ro annos. 

« § 8.• Para a realis,.ção das quantias men
cionadas no art. 1• o governo lançará mão dos 
mesmos m• ios de que está autorisado para o 
supprimento do deftcit. 

« § 4.• O governo fica igualmente autorisado a 
conceder nas supraditas províncias prest11ções aos 
actualmente devedores da fazenda publica com os 

. me~mos prazos do § 2<>. · 
« § 5.• Para a execução da presente resolução 

dará o governo os regulamentos e instrucções 
que julgsr necess:trias. 

'' Art. 2.• Ficão revogadas todas as leis e dis
posições em contrario. 

11 Paço da camara dos deputados, 16 de Maio 
de 1846.-F•·ederico Augusto Pamplona.·-Carlos 
Augusto Pei:r;oto de Alencar.-Thoma:r Pomplo 
de Souza B•·a;H.-Antonio Pinto de Mendonca. 
-Joaq.uim José da. Cru; Secco. -.Viguel Joaquim 
Ayres do Nascimento. Benedicto Mflrques ;ia 
Silva Acauda.-Manoel Soares da Sil7Ja Bezerra.. 
José Vieira Rodrigues de Car7Jalh.o.-Vicente 
Ferreira de Oa.•tro Siloa. -Felizardo To3cano de 
Brito.-Dr. Franca Leite. " 

ORDEM DO DIA 

8BQA.XS:NTO DO DIPBlUO 

Oootinúa a . discussão do orçamento do lmperio 
com as emendas apoiadas. 

o Sr. D. Mn:noel:-Sr. presidente, eu não 
tenciono occupar a attenção da camarR dlscor· 
rendo sobre todas as rubricas do orçamento do 
imperio; limitar-me-hei a quatro: 1•, instrucção 
publica considerada nos seu:! tres dit!erentes 
ramos ; 2•, colooiHaçio; 8•, catechese e clvilllaçii:~ 
dos indígenas ; 4•, obras pnblicas. 

Convencido de que a primeira ne~essidade do 
paiz é a sua moralidade, eu não posso deixar 
de chamar em particular a atteoçito do governo 
para os meios de a promover, arrancar o paiz 
do estado em que infelizmente se acha. Um da
que~les meic-s é sem duvida o derramamento das 
luzes por todos os pontos do imperio, é o meio 
de que se occnpão com especialidaiie aquelles 
governos que só têm em vis~a, não o egoísmo 
nem o espírito de partido, mas os verdadeiros 
e legitimos interesses do .palz, e a gloria e honra 
de seu nome. Esse famoso imperador da Alle· 
manha, José n, dizia constantemente em suas 
conversações com os seus ministros: ·« ·A minha 
mator gloria constitue em concorrer quanto me 
fór possível para a illustração do meu imperio ; 
é p11ra este ponto que vos ordeno que principal
mente deis toda a vossa atteoção, porque, em· 
quanto . a Pro~ideoeia me der momentos de vida, 
nuncv. o ~rderei de vista. » Eu desejava q11e o, 
governo do Brazil seguisse nessa parte os dittames 
e exemplo desse monarcha au quu\ Mim duvid& 
nio flllle~ia ,vontade nem desejo · de fazer prospero 
e feliz o seu · povo. 

Senhores, eu vejo que todos · os ministros se 
occupio em seus relatorioa com a instrucçiif) pu· 
blica ; mas desgraçadamente tambem observo que 
é um objecto, ao qual, na pratié)l, muito pouco 
se attende. Quem dirá que o imperio que conta 
vinte e tan_tos anub11 de _existe~1ia·i)o~itic!uin,da 
nio · tem n~ sua capital uunr ünlvel'llllade ' 

Entretanto todos os mlnlsterioa têm reconhecido · a 
necesstdade da creação de um tal estabelecimento. 
Tempo houve em que o governo parecia querer 
cuidar seriamente de tão importante objecto, e 
atJ no seuad.l foi apresentado um project<l creando 
uma universid•1de ne:sta córte ; mas não ael . por 
que fatalidade um ministro de estado pedío 
adiamento daquelle projecto, promettendo ot!erecer 
outro de que s~ occupava o conselho de estado, 
projecto que até hoje .não appareceul .Com das
prazer noto que 110 relatorio qu.e ha poucos dias 
se apresentou nesta casa nio se falle neste 
objecto, não se ch:\me sobre elle a particular 
solicitude do corpo legislativo . 

C0m ~ffeito, é fatalidade que prefiramos os 
interesses particulares de uma ou de duas pro· 
vincias aos interesses geraes do imperio I A razão ' 
pri11cipal por que, nu meu conceito, esse ministro 
pedio o adiamento do projecto do senado, fol 
talvez por considerações para com alguns dos 
representantes da nação pelas ;>rovincias onde se 
achão estabelecidos cursos jurídicos, os quaes re· 
presentantes não se mostrão muito inclinados· ao 
estabelecimento de uma universidade na cOrte, na 
persuasão de que ficão e:dinctos os ditos cursoa 
jurídicos. 

Se a razão do adl••mento do projecto é a que 
acabo de expender, parece-me que ella não tem 
grande fundamento, porque os interesses geraes 
do paiz não devem S<'r sacrificados aos interesses 
particulares de duas províncias ; e digo mesmo 
que a honra e gloriJL do paiz exigem a creaçiio 
de tão necessario estabelecimento. 

E11, Sr. presidente, nio quero agora demon1trar 
a necessidade da creaçã\l de um tal estabelAci· 
mento ; seria abusar d~ paclencla da eamara 
dizer cousas que ninjlllem p6de Ignorar. Eu nio 
quererei apoiar a minha asserção com e::emplos 
do que se passa no velh'l mundo, porque·» velho 
mundo co11ta centenarer. · de seculoa de e:~~:isten
cia ; mas entre os nossos vizinhos da America 
Hespanhola nó11 vemo" que em algum dos estados 
já existem universidades fundlldas: o Brazll até 
hoje não tem na sua capital uma unlveraldade, 
nem m~4mo ha esperança de que ella ae venha 
a crel&r l Ora, quererá o minlsterio actual trilhar 
a senda de seur anteceuores 1 Quererà ceder a 
mesquinhas considerações, e dei.xar o imperio . 
sem um tio util tão necessarlo estabeleci
mento ! Espero que nlo , espero que o gC)
verno convencerA a esses senhores que, levadc.s 
por nimio amor a suas províncias, persuadidO!I 
que o estabelecimento de uma universidade tal:vez 
faça extinguir os cursos jurídicos de S. Paulo e 
O linda, que o governo; digo, fará . couhecer a 
esses senhores que é neceSllario pôr ·de parte 
considerações particulares para attellder ao bem 
geral do imperio. Isto pelo que toe~& á instrucção 
superior. 

Pelo que diz respeito á instrucção secundaria, 
o que é ella no nosso paiz ? Quasi nada : !I& 
capttal do imperio ha, é verdade,_um_estabele~- ·-

---cimento qne-multo·bon·ra ao·-goverúo que o fundou, 
estlibelecimento que, apezar de não ter ainda 
aquella regularidade que estabelecimentos de tal 
natureza-têm nos paizes· cultos da Europa, todavia 
já vai i'lnitando a alguns, e é de esperar que a 
mão do tempo, a solicitude· do governo e do 
corpo legislativo o tornem um verdadeiro · colll!gio 
de instrucção secundaria, á maneira, pc>r exempló, 
do eollegio de Hf:nrique IV e de Liliz XIV. Mu, 
senhores, o que é a instrucção secbndaria dada 
por esses collsglos q•e existem no Rio de .Janeiro 1 
Eltaminaí-a, e vereis em ge~al, salvas algumas 
excepções, q_ue se di por prompto um mooo que 
ignora quas1 oa prlm~lros rildi~elitoa do latim. 
do francez e do -mais qae. f6rma o curso · da 
inetrucçiio secundaria. (A~s.) .B:.nio,6 mdo, 
seohorl!s; istó é muito poucO em com_liaraç~o· do 
que vou dizer. -Imerrip\ oa meninos IObn a 
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conducta moral desses collegios, e vós ficareis 
arripiados do que elles vos contarem I Os moços 
sah>~m de casa de seus pais com aquella moral 
propria de meninos que recebêrão a melhor 
educação, e em_ poucos annos se pervertem ; e 
p~rque? A razao é clara: porque o governo 
nenhuma fi.scalísac;ão 'xercita sobrE> ta1s. col· 
legios. 

O Sa. :ME:IRS:LLES:- Apoiado. 
O Sa. D. 1\ú..NoEL : - Apparece no Brazil um 

estrangeiro, em quatro dias alug.l uma casa sobre 
cuja porta p~e uma_ taboleta c_om as palav!as
Collegio de lostrucça_? de mAnmos ou ~r.enmas : 
-os jornae::1 annunc•ao que em tal rua. e,tabd~· 
c~u-se um collegio com tantos ramos de 1nstrucçao 
secundaria. A' primeira vista todos ficão ~edu· 
zidos suppondo que com effeito vamos ter esses 
famo~os collegios particulare< de que tanto €e 
ufana a FranÇ6 : nada disto: meia duzia de 
charlatães, que ;.abem pouco mais que os moços, 
eis os mestres, eis os professores I .•• 

O Sa. MEikELLES:- Muito bem; está direito. 

nós este importantíssimo ramo do serviço publico, 
3 não pensarnos nos meios de ti ral-o deste estado, 
e lev·•l·o ao ponto em qu~ dflve chegar, ainda que 
lP.ntamente I Por ventara d1fficil é meltlorat, e 
melhorar consideravfllonente este iwport•ntissimo 
ram.J de serviço? F..' justamente um dos objectos 
sobre o qual mal 5 se tem escripto, e d<l uma 
maueira satisf~ctorLt. Em verdade, todos podem 
culligir as bell:\s idéas que se encontrão j>\ nos 
escriptorAs, já onesmo nos regulamentos expedidos 
pelos diti'erentes govP.rnos. O imperador de que 
ha pouco fallei dava tal importnncia a este ramo 
de serviço publico , que C<Jnsultou a diversos 
egcriptores .;obre elle , e d~pois de colligir "s 
di.tlerente,; opiniões , assentou que o unicu meio 
de melhorar a instrucção primaria de seu impt!rio 
era o est11beltlcimento dtl escolas norma.,s nos 
priucipaes pontosdelle: dessas escolas é que sahião 
aquelles que se dedicavão ao magisterio, tendo 
todo.s os requisitos que os rPgulamentos exigiào : 
e não só erão sobnjamente compen,;ados com 
ordenados, senão tambem com honras. 

Ora, senhores, este systema é o que justamente 
me parece azado; eu d"sejà ra que o governo esta-

O Sa. D. MANOEL : - Agora perguntaria eu: belecesse nesta capital uma f.Scola normal, isto é, 
não está o governo obrigado a exerzer so~re uma escola dirigida por processos que tendão a 
ssscs col!egios uma salutar fiscalls~cuo? D•r· facilitar a tradição ãos rujimeutos das sciencias, 
me-bào alguns: não, porque a liberdade da e ao mesmo tempo " comprebensão e intelligencia 
industria é tão lata que o governo n:1 o pMe das pessoas qull a el!as se dedieào. Ne~ta e~cola, 
metter mão nisso; mas eu lhes respondo que diri~tid•l oor Ull'l homem de reputação illibada, de 
ninguem tolhe av mercador vender aU11s men:~t· coohecin1eutos vastos, a quem se deveria grat1flo:ar 
dor1as. Mas algueo1 dá d1reito ao m~rcador de com generosidade, se deverião habilitar todos os 
vender veneno por pão? Não, applic!ii ll ca>'~o · moços que se dedicassem ao magisterio Ha ainda 
ninguem prohibe que um homem suffici·•llkluente uma idéa que devia ser aproveitada, e para a q•!al 
instruidos com b<>ns att~stados, tendo suffr~do não recu:!O o meu voto, isto é, chamar das diffe· 
um exame, estabeleça um c"llt>gio, e no caso rente11 provinciu>~ moços dtl boa moralidade, com 
de haver DPl!e moralidade de preencher ú flui talPntos, para virem estudar na escol& normal os 
da lnst•tuiç:lo, continue neste ramo de instrucção; couh~<cime1.tos precisos, e depois transmittil•oS á 
mas por ventura poderá o govt.rno ficar tra.n- mocid~&de. Nã» duvido que seria necessario fazer 
quillo quando sabe que nP.sses collegios, em alguma despeza, mas PSta despeza seria ampla-
lugar de instrucção e de mor111idade se adquire mente compensada pela immensa vantagom que 
máos babitos, se torniio os bomen~ perversüa dellll deveria resultar ao paiz e A. moralidade 
desde ns seu!! mais te11roJS ünnoll? Por ventura publica. 
a constituição concedendo a Hberd•de de indua· Eu com isto, Sr. presidente, não quero dizer 
trla, podia nunca preuder os braços <lo gov~rno que excluamos todo!l oa homens babeis e morali· 

r.ara tl:ttercer aalut~tr flscalllaçi\1) sobre lae11 col· 1ado11 que queirão estabelecer c:ollegirls no nosso 
egio~' Não era poll,.ivel: mae per~tnnto, (,Xolrco paiz; o que ISesPjo é que o governo não só ex.,rça 

o governo esall flscalisaçito? Desampünha a camara flscallaação sobre as aulas pagas pelo estado, 
municipal um doa d."ere11 que lhes incumbe a lllniio tambem sobre as aulas para a11 quaes o 
lei de suo. creaçilo 't Senhora~, é utna desjlraça l e11tado 11~0 concorre , que silo mantida" pelos 
Não sei como siuda ba \JBle quo se reaolvào a honorarios que os respactivos pais ou directorea 
entregar aeua lllhoa a bomen11 tgnoran~ea, aos paglo aos m~oauea que educão aeua fUh o)l. Se p<>r 
directores de taea colleglos. ventura o ~toverno exercitasse ~;sta salutar tlsca-

Passemus, Sr. presidente, a instrucçio primaria. llsação, nós naa veriamos o que infelizmente 
Abi, senhores, as cousas ayreaentão Uu1 quadro vemo,. na capital do imperio : eu ebtremeço , 
ainda muito mais lugubre Objecto de tanta senhnrea, quando ouço o que se me conta, e de 
magnitude, que tem até hoje oceup11do não só certo não ha de ser nesses coliegios que hei de 
a attenção de todos os governos, mas tambem educar meus filhos; não os quero ver corrompidos 
as locubrações de muitos sabios, a instrucção e perdidos. 
primaria está entregue no nosso paiz ao peior Passarei, Sr. presidente, á catechese e civili-
estado que se póde imaginar! Nem professores sação dos indigenas. Eu entendo que é este um 
hab~is, moralisados, nem compendias adequados; dos objectos que em geral pouca attençao tem 

___ não_ sõ _ a __ apr_endizjlgem~_dos rudimentos gue merecido . do governo e do .. corpo legislativo; 
formão a instrucçào primari<J, senão-·tamllem-a~ - as--prova8 ·que para.istó tenlio-é ··o ···eatado-desgra-
cultura dos meninos pelo que toca á mora li- çado desses infeli:r.es, mesmo nas provincias maia 
dada, nada disto existe I Além disto, não ha contiguas da capital do imperio; e as diminutlls 
a menor fl.scali11açào; as camaras municipaes, que quotas com que o corpo legislativo ~em concorrido 
parecem nio ter exlstencia para se oecuparem de para este importante ramo do Sllrviço publico. 
objectoa desta monta, re:nettem·se ao sílen.:•o; o Até o anno passado se consignaviio não sei se 
governo nenhuma fiscallsaçà.o exerce a não ser 6:000jj para a catechese e civilisação dos indígenas; 
talvez sobre uma ou outra aula que está proxima eu d1sse de meu lugar que isto era a idéa maia 
i capital. Nas provluciaa, senhores, é em geral triste que se podia dar ao paíz ; que mPlhor era não 
tal o estado da instrucção primaria que os presi· pa~sar tal verba do que vots.r 6:000S par" a 
dentea por mais activos, por mais zelosos que civihsação de milhares de infelizes que vivem 
ae!ào, nâo podem exercer fiaealisação, e_digo maia, ~rrantes nas mattas. E' verdade que depots de 
oio podem achar h?mens que ae quetrão encar· certo tempo a esta parte as cousas u111 pouco 
regar de uma tarefa tio laooriosa, porque, com melhorárão, digo um pouco porque não melhorárão 
deite.', no noaso paiz o magisterio de primeiras como devião. Nós conhecemos praticamenie que 
letras é muUo mal recompensado. Mas, senhores, sem a coa<ljuvação das missões a catechese seria 
oonhecemo. lodo• o e11tado 611l que as acha eotre nenhuma, nenhum paa10 dariamoa para eate fim ; 



Câmara dos Deputados- Impresso em 13/01/2015 16:31 - Página 5 de 13 

SESSÃO EM 16 DE MAIO DE 18{6 93 
então o corpo legislativo sabiamente concedeu 
loterias para com o seu producto cham!lr da 
Europa esses padres tão re"peitavPiS para virem 
catechisar os indios do nosso paiz. Cum eff~ito, 
senhor~s, alguma cousa se vai lucrando com isto ; 
mas tão diminuto é o num;,ro por ora dos missio· 
narios capuchinhos, que são a~nas sensivtJis os 
beneficio~ que têm vindo á catechese. 

Quanto á civilisação, niio acho grande difli· 
culdade lilll civilitiar os indios ; neo é só com 
po1nposos regulamentos; em que até se diio l:onras 
de brigadeiros, tenentes-coroneis, etc., que h&· 
vemos de conseguir aquelle Jim ; é mist~r fazer 
mais alguma cousa. 

Senhores, para mostrar aos inJigenas que o 
seu estado é máo, cumpre que et:es t:xperimentem 
todas as vantagens da vida soci~<l: isto é de 
simples intui.;ào. Qu~ndo wostrarmos aos indi· 
genas que a sua po~ição no estado de sociedadd 
é muito superior á po&iÇiio desgraçada em que 
ellas vivem nas mattas, nó~ em breve veremos 
as nossas cidades e as no~sas villas povoadas 
por esses indivíduos; e qual é o mt:io, Sr. presi· 
dente? Os aldeamentos, os mesmos que applau
dirào a extincçiio dos jtJsuiLas não negaráõ que 
este foi o meio mais proficuo de que elles se 
servirão para a civilisaçào dos indígenas ; por 
consequencia ~ppliqutmos quantias >linda mesu1o 
consideraveis p~ra que o guverno possa autori~"r 
ac~ presidentes a mandar fazer aldeamentus nos 
lugar•lS mais contíguos ás mattas em que VIVem 
aquelles desgraçados. Não certament'l ; n11da 
devemos esperar nem querer do trabalho dos 
índios de maior idade, a estes devemos dar·lhAs 
todos os commodos, sem exigir delles o menor 
incommodo. E' com os moços que nós continua· 
remos a obra dos aldeamentos, dns plantações 
para o seu sustento e de seus p<l 'll. . Dt~sta 
motneira, senhores, eu creio que a civilisação 
dará passos rapidos, e que em poucos annoa 
podere!Jlos arrancar das mattas tautos infelizes 
que nellas habitào. Ora, para isto serão neces· 
sarias avultadas sommas? Não ; creio ~!UI! co111 
quantias nito superiores ás nossas forças, e me~mo 
sem sacriflcio podemos obto~r o dm Jeaejado. 
Portanto, Menhores, a catecheee e civilisaoilo doa 
indígenas con,liiste em doua pontoll : ·• primeiro, 
é chamar esses raapeitavei~ padrr.a que se dedicilo 
com tanto fervor t\ catecheall ; não temos entra 
nós ecclesiasticos, o uumero delles é d1minuto, 
nem mesmo cbegão para as funcçõee parocbi"""• 
porque provinda!! ha em que alguma" !regueziaa 
nilo t~stllo providas d'3 parochos por falta de padrea; 
infE!lizmente no nosso paiz, ou seia por causa 
de educação, ou sej& porque o estado clerical não 
offerece vantagem, poucos moços se uedicão a 
elle. Mas, senhores, é necessario supprir esta 
falta, é necessario remediar este mal~ chamando 
para aqui os nrdadeiros cateehistas que são os 
barbadinhos. 

F~llarei agora sobre a colonisação, E' para 
lastunar que sendo esta uma das mais urgentes 
necessidades do paiz, ainda não estêja reme· 

--diada I -Passou -nesta--· casa-·um ·projecto- sobre a 
colonisação; vai para o senado, ahi uma com· 
missão especial apresenta emendas, mas o governo 
diz que quer meditar sobre a mataria por m«is 
seis dias, dão-se-lhe os Sbis dias e mais, e o governo 
ainda não meditou, não se apressa em pedir ao 
presidente do senado que dê para ordem do dia 
este projecto; de modo que por ora nllo temos uma 
só medida, um só meio eflicaz para promover a 
introdncção de braços livres no paiz I Pois, 
aenhores, no meio dos preconceitos que na Eu
ropa se propalão de proposito contra nós para 
impedir a vinda de braços industriosos, nio 
devemos fazer nada para remover este obstaculo·T 
Para mostrar que nenhum paiz do mundo offe· 
reee ao eatran~eiro industr1oao e moralisado oa 

._recursoa que o Brazil offerece? Pois esaa lei que 

existe no senado com as modifl.caiiões que o 
senado em sua RBbedoria jul~tar conveniente fazer, 
nã•• offerec~ est.; rn~io 1 Po>rq ue dt!~pro>zar tra· 
balbo -tão imt~ortante para nos oewpar uoica
Drilnte de iatere~ses ind1vidua.,s ~ Parece-me que 
nesta parte o governo não rAc•Hiheca esta tão 
urgente necessida·jtl do paiz, cada vez mai urgente 
pnrque o trafico vai cessando, e talvez em breve 

-ac••be int&iramerote. 
Obra>~ publ1cas.- Sr. presidente, eu creio que 

tudo qu .. nto a C••mara cuncedPr para este ramo 
de servi.co uão será inutil, porque !linguem nega 
que o pa1z est::. falto do que lhe é ma1s necessario : 
eu desejava portanto que não só 11e désse ao 
governo o que elle pede, ma~ até, se fosAe pos
sivdl, mais votas,emos. Senhores, o governo 
deve-Re compenetrar desta grande verdade- que 
as bases sobre que devem asser:tar se os pro
jectos de melhoramentos materiadf:l, moraes e 
intellectuaes do paiz são educdçiio publica, boas 
vias de communJcaçào, e iutruducçào de braços 
livres.-Sào est"s os obj'lctos sobre os quat:s o 
governo deve lançar as suas vistas com urgencia, 
e lhe peço encarecidamente que veja se póde 
pa•sar no senado a proposta que f()i desta ca
m>~ra, sobre eolonisaçà•l, porque a lavoura vai 
ddl.•ihando por laltR dtl braços ; e se attendo âs 
mediJRs que se têm empregado para obstar o 
·trafico, convenço-me dll qlle em breve elle ces•ará; 
e tieria isto uma felbid>tde se, por ventura, o 
governo e u corpo IP.gislativo tivesse:n cumprido 
bhUS principaes deveres entre os quaes . esta vão 
fazer, logo depois da independencia, leia ade
quadas á cclomsação, lo~ia que assegurassem ao 
estrangeiro melhor bem·eatar do que aquelle que 
se lhes ollerece. 

Li111itarei aqui aa minb~tll reliAx!les ácerca dos 
pontua que indiquei no principio do meu dis
curso. Agora, po~to que ndo esteja preaer1te o 
Sr. miDidtro do lmperlo, direi alguma couaa 
ácerca do programma do 111lniaterio e daa relie
xi5ea que por occ:aal4o d11lle ae fl.zor4o na ca· 
mura. 

Somhores, eu conf~••o que, quando o11vi ao Sr. 
minlatro da ju'Atiça, achel o pr••grarnma multo 
Ju•to, n1111t•• h,•Uo. A exacuçã,, d~& c•m•Wtlliçlio, 
u oblll!rvancin da• 11111, M cor.clliaçllo, nada mala 
bello I Acr•.Jitel que voltava o Brull aoa dias 
do reinado d11 Saturno ; mal quanJo o rne1u1o 
Sr. minletro no1 dine que e1te er" o programma 
do mlol~terio pa11aado, que o mini1terto actual 
seria continuador da JlollUca do gabinete passado, 
recusei, tive medo. Entret&nto, julguei que rosse 
un1 lapso de lingua, porque julgo muito honesto 
o Sr. ministro da ju11tiça par11 ser continuador 
de tal poliLica. Este programma fol ,;xplicado 
por dous dos Srs. ministros, pelo Sr. mmistro 
do imperio e pelo Sr . . ministro da fa~end_!l, 
organisador do actual gab1nete ; e est.a expllcaçao 
foi que me socegou . 

Senhores, eu devo distinguir duas épocas d~ 
ministerio passado : a época em que o ml
nisterio · foi organizado com seis membros, tres 
dos quaes sahirão, ~ a ·época em·- que· e~trou 
para o ministerio o nobre deputado por Mmas
Geraes. Eu não quero fazer accusações, quero 
fazer uma r~fl.exão, e re1l~xã · para tecer um 
elogio ao nobre deputado visto que hoje niio 
é ministro, e eu não gosto de loavar ministros 
em frentll. Não me occuparei com os actos do 
ministerio, até a époCil da entrada do nobre 
deputado ; mas, para mim, niio padece a menor 
duvida que, quando o nobre deputado por Minas 
entrou para o ministerio, foi com o 1lm de 
socegar a muita gente que estava desaaocegada, 
para pôr termo a um ayatema qua nunca mereceu 
a minha approvação, e que na tribanl ~;~io een
snrsi a.crement6 por considerações que nlo podem. 
escapar aos Sra. deputados ; nio que eu 11..zease 
opposição ao goTerno porque entendo que um 
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deputado consciencio!lo não póde fa:er opposição 
ao· governo, entendida a oppos•ça_o C<>lllO eu 
entendo e como Pntendem nm1tos, 1sto é, negar 
ao · governo do paiz, qualquer que Sfja,_ C!S me1~,; 
necessarios para !Hzer marchar a adm1mstraçao 
publica. . ·- d dos Eu nesta parte sigo a opm1ao _e um 
bomeus mais distinctos, majs traque)ad?s. n_os 
negocios que eu conheço ; 1allo de _ Ba•lheuJl. 
Diz elle que é dado ao deputado _nao só cen
surar so governo, mas accusal-o ; nao lhe é per
mlttido recusar os meio~ que _elle em sua 
consciencia entende que sao prec1so~ pau _fa
cilitar o andamento e marcha da adm1n1straçao. 
Esta opinião fez-me tanto peso! que eu b~m 
Jepressa fui comprar o livro e h-o com a ma1or 
avid~z por'}Ue ha muito tempo que não l1a um 
livro que me enchesse tanto a~ m~didas. ~ :'esta 
parte eu devo tecer um elog1o á oppos1çao da 
casa o anno passado, porque tal foi o seu pro
cedimento · censurou fortemente ao governo, 
mas concedeu-lhe os ~>1eios que pedio para ad
ministrar o paiz: esta marcha é verdadeiramente 
constitucional. 

Senhores, aincla repetirei a expressão de um 
homem distincto. Quando na camara franceza 
se tratava do or~amento, um deputado dls~e:
Este govérno é o maior tyran~o que _tem p1sado 
o paiz ; eu não lhe dou um ce~t1l, nao lhe dou 
nada.-Então um deputado, cre10 que De Leure, 
levantou-se e disse: -Eu não h<.!i de dar ao 
governo o ~ue · elle pede, só porque elle pede ; 
mas eu devo dizer que o nosso direito não 
ebe~a até negar o orçamento, podt!mos exam:nal -o, 
combinai-o · mas a carta nos ordena que fixemos 
a despeza, 'havemos de fi~al · a, não . h_avemos 
deixu o governo sem me1os de admJmstrar o 
paiz: nós que não temos coufiança no governo, 
havemos de examinar as verbas uma por uma, 
lulvemos de ft~zer as reducções que julgarmos 
utais ao paiz ; mas os senhores que têm pl~na 
confiança no governo, dêm·lhe sem exame todos 
os meios, tudo quanto elle pede ; su nii.o, hei 
de dar só o que julgar neceaaarlo pera adminis
trar o paiz.-E~tas autorida•iP.S, sAnbor~s, me 
:firmlrão mais e maia no propnRito em que 
estava e estive sempre de nunca nt<gar ao governo 
os meios qu11 eu entender nec:eaaarios parll fazer 
marchar a adminiatraçio. 

Agora, deixando e1tA incidente, voltarei ao 
nobre deput•do por :Minas. O nobre deputado, 
entrando para o mini•teriJ, quiz faZ•lr sem du
vida um 11erviço ao paiz, qulz encetar a política 
da conciliação, e tanto assim (lua teve a ftl1cidade 
de merecer os respeitos, as &ympatbias de todos 
os homens que estavào em oppnsiçào ao minis
teria de que elle fazia parte. Estou persuadido 
que o nobre ex-ministro não fez quanto desejava 
fazer ; mas era . um contra tres, e por isso fez 
pouco. Eu confesso que senti que o nobre deputado 
deixasse o minititerio, tinha confiança nelle, jul
gava que com a SU•l influencia em ambos os 
partidos que por desgraça nossa existem no ~aiz, 
elle pudesse {g.zer uma conciliação, pudesse faz~:
pan.r o carro que marchava precipitadamente para 
o abysmo. 

Senhores, eu deploro o estado do paiz, vendo-o 
dividido em do.us partidos. Se eu sempre recuei 
ante a idéa de associar-me a um partido, muito 
mais firme fiquei neste proposito com a {lbser
vação .los factos que apparecem entre nós. Um 
paiz novo, um paiz tão dotado pela natureza de 
tantos recursos. mas com pouca gente habilitada 
pan os empregos, não póde dividir-se em par
tidos, como acontece naq11elles paizes onde 
abundão os homens de conhecimentos ; mas nós 
queremos imitar esses paizes em tudo e por tudo, 
e é por isso que estamos tão atrazados. Pois, 
senhores, se no nosso paiz faltão homens psra 
muitos empregados do estado, ainda quando não 

houvesse partidos, o que oito succederã se, ha· 
vendo no paiz dous c••mpos, se disser:- este 
não serve para nada, uem para alferes da guarda 
DtlCional, porque não é dos nosso~; aquelle 8erve 
para tudo por que pertBncd á nossa communhão. 
-Qual será o resultado de semelhante política? 
E' obvio : é ver os em pregos occupados, não pelos 
mais instruidos e moralisados, mas por idiotas, 
por desmoral1sados. 

Ora, quererá algtlm brazileiro que ama a sua 
patria que continue um tal estado de cousas ? 
Não; é indispensavel que chamemos para os 
emprtlgos os homens de merito, os homens dA con
stituição, embora tenhào este ou aquelle modo 
de pensar. O ministerio actual, que entrou ha 
p•1ucos dias, que nã praticou ainda actos pelos 
quaes mereça c~nsuras, está de certo habilitado 
para ll'vantar a bandeira da conciliação : elle 
póde dizer que não se importa com o que fez o seu 
antecessor, que é conciliador, que a diffi.cil tarefa 
que tomou não póde ,;er desempenhada sem cha
mar em torno de si todos os brazileiros, todos 
os que têm talentos e virtudes. 

Acredita alguem, Sr. presidente, que homem 
honesto vá trahir ao governo que o chamou, e 
qne delle aceitou um emprego 'l Não é possiTel. 
O governo portanto pôde dizer a todos que são 
honestos. intellig~ntt:!s - vinde ajuclar-me nesta 
tarefa <:lifficil e laboriosa. 

Se o ministerio tem tenção firme de pr(•mover 
a conciliação dos brazileiros, sem duvida me· 
recerl as bençãos, não de facc1osos, não de 
egoístas, não de partidistlts, mas de toJos oa 
brazileiros que devéras amão o throno e a mo
narchia. Senhorea, no momento em que n corOa 
nos pede n.1~sa coadjuvação, principalmente para 
t!UStentar ll honra, a dignid&de, e os dirllitos 
do pa1z desrespeitados por e11e lnju11to acto do 
parlan1ento inglez, cumpre eaquecer oa noMaoa 
resentimentos, a reunidos todoa em derredor ao 
lbrono do nos~o august.> monarcha, prestarmos 
ao governo a c:oa<.ljuvaçdo de que elle neceuila 
para poder dl~nament6 repeiUr 111 lujU111.li11 exl 
geoclaa da Ingiat.,rra. 

Sr. pre11ldent••, eu resumirei dlznndo '}Ue todos 
oa males do Brazil provém do suaa dluenções. 
Porque, aenhnrea, tom u Brazll 11l6 aaora mar· 
chado tiio lentameutB na c:"r~ira 1la ctvlll~açdo t 
Pur cau8a daa nosaas diaseu<WÕ.,~. Por•JUe • ., tam 
derram11do tanto sangue em quaal todas a~ provln
cias do imperio depot" da ooasa lndependencla t 
Por cau11a das no11eas dissençõea. Porque,aenbores, 
alguns governos estrange1roa têm de~conhecldo os 
nossos dir .. itos, ainda os mais imprescriptiveis? 
Por causa das nossas di$~enções. Porqua, se
nhore8, se nos dirigem as notas mais offensivas 
do decoro do governo e da nação? Por causa 
das nossas dissençõe~. As nossas dissenções 
têm produzido todos os males que soffre o 
Brazil. 

Se esta é a causa primordial, senão unica, 
de todos os nofjsos males, o que devem fazer os 
brazileiros 'l Del:!truir a causa de tantos males 
por meio de uma sincera concordia : serã isto 
nnpossivel t Não : o que nos divide 'l São os 
princípios? Não, não, não. Se são os principias 
que nos dividem, porque prestàrào os nobres 
deputados a mais leal e decidida coadjuvação 
ao mini~terio passado? Será por causa dos ~_>rin
cipios T Não. O ministerio apresentou princ1pios 
oppostoa ás administrações transactas? Não : 
nem nos discursos, nem nos relatorioa, nem nas 
propostas. O que esperava esta nctavel maioria 
que apoia o governo? Esperava que do ministerio 
IJ&rtissem as revogaçõe& dessas leis, que, segundo 
alguns senhores, têm causado a deAgraça do 
pl\iZ, porqua aio attentatorias da constituição e 
das liberdades políticas. O miniaterio passado 
apresentou alguma proposta neJ!ta casa, durante 
os nove mezea de aessio rmtiva a eatas leia t 
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Não se ententou o nobre ministro da justiça de 
então, uw dos homens mais babeis que temos, 
não se contentou, di~~:o, com fazer muito simples 
observações sobre essas leis, observações que 
não escaparião á penetração de qualqu~r pe~soa 
que tivesse algum conhecimento da materia. Logo, 
senhores, já se vê que não são os principtos 
que nos dividem, porque"Se f:,ssem, então não 
devereis prestar a vossa coadujação ao governo, 
que em tudo e por tudo seguia os principias 
das administrações passadas, quero dizer, que 
observou, que · sustentou as ditas leis contra as 
quaes tantos se têm clamlldo. Não são os prin
cipias que nos dividem; é a sêde ardente de 
emjlregos, é a cobiça, é a ambição. O que nós 
temos f.aito é correr um véo sobre os priracipios, 
desprezai-os e deixar-nos unk1mente guiar pelo 
esptrito de Jlartido . O que nós temos visto é o 
n·enhllm caso dos interesses mais vitaes do paiz. 
Um escriptor mui distincto de França assun 
discorria a re~peito dos partido~ que dividião 
aquelle paiz, em uma carta bem notavel escripta 
a., sabio visconde de Cllateaubriaud : cc Quando, 
dizia elle, chegaremos nós as idéas aos part1d011, 
e "" interesses legitimos e reaes ao egoísmo e á 
cobiça disfarçada com a mascara do patriotismo?» 
Creio qne se póde bem applicar ao nosso paiz o 
pensamento daquP.lle distincto escriptor; fallo de 
Armand Carrel . 

Senhores, nada é mais funesto do que o es
pírito de p11rtido; e a respeito dos partidos, eu 
pedirei licença à camara para ler a descri pção 
que delles faz um di)<J homens n1ais distinctos 
tios nossos dias. Não é dado aos partidos o 
terem em seus votos moderação e prudencia, 
upr.aaentarem com circumspecçào as vantagens que 
se apresenlt\o, aceibrem um bem inesperado •tue 
lhe é otrer~cido, e fazere111 a esta bem o sacr1tlcio 
de um .. stado melhor tantas vezes illusorio. Um 
igual esf<•rçu não e11tl\ t~m seu poder, e seria 
contrario á sua nutureza. Não póde existir par
tido senão com a condição de ser cego e surdo ; 
dG marchar para o alvo que foi designado , 
sem olhar em roda de si ; de desprezar ou de 
desdenhar tudo quanto não marchtl invariavel
mente sobre esta linha estreita e ,;ombria que foi 
tr~açada ; de. ~epellir toda a idéa de couclli••ção, 
toda .a poaa1blbdo.do de apvroxin1ação. E' preciso 
que um p!lrtido mate ou seja morto. A vida 
commum com outro, fosse ella aliós feliz e doce, 
lha parece uma monstru.,sa cbimera, cujo pen
samento ,mesmo en., julga in_admiasivel. De>~gr'l· 
çado, p01s, desgraçadu e pa1z que os partidos 
dividllul I P~tra t~lle não bl\ mais repouso n~m paz. 
A guerra eterna ou a morte, eis o drama de que 
el!e é destinado a ser constantemente tbeatro. 

Vio-se jã urna descripção mais exacta do que 
é pat;tido' (Risadas.) Os nobres deputados se 
·riem com esta citação ; se se r iem da citação 
hào de me permitt1r que lhes diga com toda ~ 
franqueza que não conhecem o escriptor de que 
eu a extrabi. E' o visconde de Martignac, uma 
das glorias da tribuna franceza, no reinado de 
Carlos X, que, se tivesse seguido os conselhos 
daquelle subdito leal, talvez não se visse obri
gado R deixr.r a França, e com ella o throno. A 
memoria que Martignac olfereceu á consideração 
do rei, na qual pintav .. com verdadeiras cOrt:.s o 
estado de França to indicava os meiüs dl!'prevenir 
011 t:xtraordanaraoa acontecim~>n\os de Julho de 
ISSO, fõi dE>tprt:zada e seguidos os conselhos dt" 
uma camart~ba ceRa e obattnada qu~ dirigia 
aquelle wfehz monarcba. A obrll do visconde de 
~a.rtignae, da qual copiel a paiiBa!lem acima, 
mutula-se -Eas•aío historico sobre a revolução de 
H,.spllnha. 

E11 não posso deixar paasar em silencio algu· 
mas proposições que ouvi contra a doutri11a ~11e 
acabO dll . es:pender. Sinto vivamente que ellas 
toaaem proferid&e por iun nobre deplltadO, que 

certamente é um dos ornamentos desta casa. E11 
não li o Jo>-nal do Commerci.o, mas prestei tal 
attenção ao discurso desse nobre deputado, que 
creio que poderei apresentar, se não as palavras, 
mas as idéas de uma parte do seu discurso. 

O nobre deput>ado não admitte a politica da
c<;~uciliação, a que chama utopia. Foi mais longo. 
dtsse elle:-na minha província não desejo que 
um só do lado contrario ao que pertenço occupe 
emprego algutn, nem mesmo de offie1al da guarda 
nacional. 

O Sa. URBANO; -Eu não disse isto. 
O Sa. D. MA.NOEL:- Perdoe-me, perdoe-me. 

(Risadas.) 

O Sa. UBBANO:-Está enganado. 
O Sa. D. MANoEL~-Lil. vou; mas não me tlêm 

Apartes, não me interrompào; eu já estou corri
gido, e bom é qull os nobres deputados tambem se 
corrijào. Eu vou mostrar qu~ o que eu disse é a 
consequenci11 necessaria das palavras do nobre 
deput><do. O nobre deputad.:~ priucipiou tecendo 
o maior elogio ao parttdo a que pertence, e nào 
contente com isto fez tremendas accueações ao 
partido opposto. . 

Ddmonstrou o nobre deputado esta sua asserção 
com os factos, emquant•> em Pernambuco (nii.o são 
estas as palavras, mas é o s~;ntido das palavras do 
nobre deputado), emquanto em Pernambuco estava 
no poder o p .. rtido . opposto ao meu, os roubos, 
os assassinatos, os cr1mes mais atrozes se perpe
travão quasi d1ariamente e ficavão impunes : hoje 
que os en1pregos estão occupados pelas pes~vas 
do meu lado, ali estatísticas demou&trii.o que esses 
crimes têm diminuido muito, e que as punições 
são mais frequentes . Logo, devem continuar a 
eRtar nos et~~pregos os homens do partido do 
illustre deputado, e nào os do partido opposto. 

O Sa. UaBA.No:-Não dissA isto: a conclusão é 
ar~itraria. 

O Sa. D. MANOEL: -Eu entendi daqusllea 
bancos em que 11sLav& assentado (cpont.tttdo), que 
o nobrf! deputado Unha dito iato : talvez corri
gisse .••• 

O Sa. UaBANo:- Não corrigi: esta enganado. 
O Sa. D. MuoEL: -Nilo é crime. 
O Sa. URB.\No: -Não corrigi ; não tive easa 

nece11sidade. 
O Sa. D. MA.NOEL:-E•t vou adiante : eu quero 

an11lysar, não as palavras, mas o sentido das pa
lavras do nobre deputado. O nobre deputado 
quer em Pernambuco a política da conciliação? 
Não a quer. Aceita esta mioba proposição? 

O Sa. UIUIANú:-Nem no imperio todo do modo 
por que a eu tendia o nobre deputado pela Bahia. 
!Aa o meu· discurso. 

O Sa. D. MANoEL: -0 ministerio quer conciliar 
os braziletros, qtter chamar a todos os honestos e 
honrosos ... . O nobre deputado não quer o pro
gramma do governo 1 I Devo notar ao nobre dep11· 
tado quo a sua proposição causou nesta casa a 
mais profunda sensação. 

O Sa. UasANo:-Estã enganado. 
O Sa. D. MANOEL:-E a prova é que ella aó me

a·ecõu apoiados dos Srs. deputados por aquella 
proviucia, que tem interesse nessa pohtica. 

Eu nii.u preciso demorar-me para mostrar ~ 
fuuestissiwas consequencías de semelhante opt· 
niào ; mas observarei que é extraordinarfo que . 
existindo ne~ta casa muitos membro~, aos quaea 
talvez niio possa agradar essa política, uenhnm 
se levantasse para sustentar as idéas do nobre 
deputado. Q11erem que o governo .. ia do elitado 
exeepelõnai ~m q11e estava. Não sei se os zrobrea 
deputados têm o ditt~Uo d.e pteJSCrever ao _ao• 
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verno' uma tão funesta politica. Diz o nobre 
deputado que o paiz está em anciedade ~cerca 
da marcha que o governo ba de eegu1r em 
Pernambuco mais dos Srs. deputados por _aquella 
proviucia; e sabe V. Ex. pQrque, sr:. pres~den~e 'l 
Aqui está: porque um~~o outra pohtlca, na.o dJgll 
opposta, mas mesmo mo~ific~da póde offend~r 
os interesses de um partido, mteresses que nao 
podem, nem devem ser preferidos aos grandes 
Interesses do paiz. 

Se eu tinha horror á política do nobre depu
tado, quando a suppuz applicada só a Pernambuco, 
muito mais horror tenho agora porque o nobre 
deputado esto3nde a todo o imperio: chego a 
duvidar que isto fosse dito. 

o Sa. UB'BA.No:-0 horror está na imaginação 
do nobre deputado. 

O SR. D. MANOEL: -Nós é que estamos an· 
ciosos . •. r.ão é o Brazil: o Brazil nãt) se importa 
qu.: vã Jo.i.o, José, Antonio ou Antão \t"isadas) 
presidir a uma província. Eu des~j:\ra que o 
nobrll deputado nos tranquillisasse, quo; mostrasse 
que não rejdta o prograUJma do governo .•. 

O SR. UusA.No:-Lêa o meu discurso . 
O SR. D. M.u.o.t:L:- ••• nem nega o seu apoio 

110 governo por ter apresentado como fazendo 
p~rte do . programma a conciliação dos brazi· 
le1ros. 

Senhores, eu concluirei pedindo encarecidamente 
ao governo que e111pregue todos os Dleios para 
que seja bom executado o programma que apre
sentou; peço ao p;o-verno que não c<,nsinta que 
continue este estado de co11sas, que não cnnsinta 
que o paiz est~ja dividido em dons partidos 
inimigos, que chame todos os indivíduos honestos 
e inte~\lgentes para os empregos do e•tado, e eu 
afianço que esses homens honestos e intelligeutes 
não traliiráõ ao gov~rno, porque, se entenderem 
que não podem servir com um p;<~v~rno cujas 
opiniões não partilhão, terão a corag~m nec~s· 
so.ria para dizer : -Sr. ministro, a vo~ sa opinião 
é esta, e a minha é est'oulra; não posso SP.tvir, 
não posso uceitar a numeaçào, porq\lo; não quero 
trahir a minha consciencia. 

Senh••res, ainda ba poucos dias nas fol!Jas 
forão publiea.ios os dtob11te:~ cia Cllmara dos depu· 
tados franceza. E11 adopto iDtt-iramente a inseri· 
pção que na sua bandeira póz u111 deputado 
not:~..-~1, o Sr. Odiloa• B,nrot. A minha bandeira 
comt·Õt-se dt! duas pal~tvras- probidade e intel· 
1ig~:nc1a.- São estus as duas ptil~<vras que o 
governo devt~ inscrever em su.. bandeira ; e se 
ellt! marc!Jar DI\ seud11 di!. ju~tiça, ha de ach•1r 
homens honestos que ajudem a carregar a cruz Ja 
administração. Nas circumstancias em que está o 
paiz, uma past>\ é um peso extr~ordinario, e 
para os ministros poderem carrt>gar com esse 
peP.O necess1tà,1 não ~ó da coadjuvação de um 
só partido, m11s de todos os brazileiros de talellt••l! 
e virtudes, como se expressa a nossa consti· 
tuição. 

ao paiz e a si proprlo. Se a camara dos Srs. 
se~~adores e sua secretaria P.m seu estado completo 
faz a despsza de 217 :0006000, por que motivo 
orçar-se uma despeza menor. porqlle se suppõe 
que alguns membros daquella casa deixarãõ de 
compuecer? E se comparecerem! 

Eu entendo que o corpe> legislativo deve orçar 
a despeza conforme as sommas de serviços de· 
ereta dos , e assim orçar para a cama r a dos 
sensdore~. bem como para a camara do:; deputados, 
a quantia precisa para c pagamento de todos os 
membros do corpo legislativo , porque ainda, 
quando ord inariamente acont~ça que deixem de 
comparecer alguns senaJores· e deputados, todavia 
o que se deve razoavelooente suppór é que tanto 
uma como a outra camara deve estar no anuo 
ptr.ra que se discuti! o orçamento no seu estado 
completo. Ora, pergunto eu, não seré. melhor 
que se oree com verdade a despeza que está 
decretada, para que, se por V6ntura ambas as 
camaras se completarem, esteja o governo habi
litado para pagar a ambas, do que se decrete 
uma dcspeza menor; e dado o caso que ambas 
as camaras se completam, vir o ministerio pedir 
um credlto compl~mentar para pagar a membros 
do corpo legi, lativo ? E' mais regular, é mais 
constitucional decretar a despeza exacta, contando 
com o estado .:ompleto. 

Academia de bellas-artes. - Eu creio, Sr. pre
sidelltP. , que é muito razoavt~l a quota pedida 
pelo ministerio, a qual se acha consignada em 
uma das minhas emendas, e por isto já se sabe 
quA hei de vetar por ella. 

Pret,nde se reduzir a quota consij:tnada para o· 
museu, Sr. presidente, não posso dei:xar de las· 
t inutr o systema que temos constantemente seguido. 
Em um anno dP.cret>t-se uma consigna~ão para 
um objt!cto de Sllrviço publico, crea-se um esta· 
belecimt>uto, c quanào o ~stabelecimento está 
talvez em estado de poder prestar alguns serviços, 
suvprime·se aqudla qu .. ta, acaba-se com o es
tabelecimcuto. Or", O mu~eu é Sl!m dUVtda um 
dos estabelecimt:ntos mais importantes qrte nós 
temos no nosso paiz. Ttlmos alli riquezas T.l:tme· 
ro•as, grandes preciosiJades, em que é preciso 
cuidar, afim de que as não percamos. Não é 
só isto : ha necessidaà& de procurar obter novos 
prCi ductos, em que tanto abunda o noo;ao .-6lo ; 
é precisn fazer novas acquisiçõos para o mudeU, 
e por isto a camara vê que é in<!.Jspen~avel que 
haja uma quota sufficiente. Decret<>u·se, ou ant~• 
or~~:anisou·se o museu; dividirão-se differelltlla 
objectos por secções, e a c-1da uma dallu deu·se 
um directur com a obrigação de lec.:ionar. Ora, 
dizem os Sra. deputados : - porém n<~ mus~u 
não .se póde actualmentA locclooo.r, porque nao 
ba as accommodações lJtecisas. - Mae peço aos 
nobres deputados que se lembrem de ql4e Bão é 
este o uni;:o trabalho que têm de desempenhar 
o~ directores nome!ldos para o muse•1; é talvez 
om dos menns importantes. A classificação dos 
dtflerentes objectos é obit cto de grande interesse 
e trabalho, t! exi~te muito cuidado e um constante 
trabalho. Nes11a classJficaç:io, sou informado que 
se têm empregado e coutinuão a empregar-se 
os d1rectores nomeados. 

o Sr. Marlnbo: - ,0 nobre d"putado, creio 
que membro da commissà<1 do orç~<mento, sus· 
tentou algumas reducções que a commissão 
entendeu de-ver fazer sinda mesmo depoi!l da 
expl1cação dada pelo nobre ministro Jo imp<'rlo, 
empenbar-me·bei em nloSt\'11\' que taPs r.-ducções 
uào pudem ser admitlldas sem prejuizu do s"rviço 
publiCO. 

Sr. preaidente, é verdade que ee tem ad,•ptado 
um aysteDla auLre nOs na cot1fec:çdo das lt~JM do 
orçamento, que me nil.o par<sc~ ~atm r~gular nem 
constrtucional, e cousiste elle em Clllclllar aa 
despezas, não con!orme oe serviços qlõe letll an· 
teriores aecretitão, mas pela supposiçi\o daquillo> 
que provavelmente se poderá gasl.ar. Isto me 
parece sar um inconnnient.e, e além de incon· 
veniente, um engano que o eorpo legislativo faz 

Essa mesma dassJficaçao, Sr. presidente, póde 
offerecP.r um <>bj•Jcto de estudo constante para 
aquelles que se queirão applicar a es~e impor
taut.e ramo de artes. Senhores, sil.o adisntameatoa 
que u guverno dev., f>tzer á~ artes e aa ltlenclall. 
Se por ventura nilo exiatem •• aecommollaçõea 
neceaurias para qu~ 01 dirllc:torea ou lentes 
!JOK&t\o :tbnr aullla, toda9ia nAu é grande perda 
p11ra o pa1z qu~ conllnue<n t~aaea a<frantamentoa, 
4l acre.iito dt:. indecliuavel 1111callidad11 que C<lntl· 
nuem, porque forão uomeaJoa bomena habllit.adot, 
e se a camara dos deputactue ou o corpo legiai&U•c 
negar a consi~nação m11rcada para ae lbea pagar 
os ordenados, é de crer que eida um deUea 11r0• 
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curarl\ empregar-se em qualqueY outro ramo de 
industria que lhe seja proveitoso, e então quando 
chPgar a occasião de precisarmos de mestres; 
talvez não os tenhamos. E' Jlreciso haver alguma 
condeseendencia, é preciso fazer algum adianta
mento ãs sciencias e ás artes, principalmente em 
um paiz novo como o nosso, que de c11rto não 
ebunda de homens habilitado!!, e que bastem para 
a satisfação de suas necessidades. E' este um 
estabelecimento de grande importancia, e que 
deve apresent.u como em eynopse, não sb a 
riqueza, mas até a civilisaçio do palz. Eu acre-
di to pois que qualquer quantia que se consigne 
para o musêo, conservando-se os ordenados dos 
directores, nio é uma quantia perdida, é adian
tamento feito a um ramo de arte muitíssimo 
interessante, Assim pois, Sr. presidente, eu pre
tendo votar por toda a quota que foi pedida para 
o musêo. 

Ha uma outra emenda que de certo não foi 
co11signada no orçamento por esquecimento, mas 
que passou na lei do orçamento deste anuo com 
o car .. cter de permanenc1a, e é relativa ao esta
belecimento de educandas no Pará. 

Escolas menores.-Sr. presidente, o nobre depu
tado que acabou · de fallar disse alguma cousa a 
respeito da instrucção publica. e disse em verdade 
muito boas cousas ; mas me pazoece que se lhe 
poderia responder com mestre Horacio:-Secl nunc· 
non erat is lor-o•. 

Nec~ssit .. mos em verdade de uma lei que orga
nise, que dê uma uniforo1idade i instrucção publica 
do patz. Eu sou um d .. quellea quto clami'io contra 
essa latitude c~m qt'1 se abrem ~ollegios sem ao 
m"n•·ll se sabe~ se < ; homens que · es11\o A. testa 
de&SPS estabelecimentos têm a moralidade e a 
illuatração preciaas para se enearre~arem da 
educação da mocidade ; mas havemos de remediar 
esse mal no orç11·mento 'l Não, sem duvida. E' 
esta uma_ daquellas lei e que molto r11clama o paiz, 
e eu ped1re1 m~tantemente ao actu11l olinieterlo 
que tume sobre ai um tal trabalho oue deve 
honrar ao gabinete que o puder consegÜir ; maa 
ba mu1to que f~zer a este respeito, e não é na 
dllicua•ào da lei do orçamento que coavém tratar 
deate objecto. 

se por ventura não fôr convencido que os orde
nados aelualmente existentes não> cnmpensio de 
fórma alguma os serviços do empregado. 

Em uma outra emenda pretende-se que se estll
beieça a quota de 2:0008 que ' ·paasoll na lei do 
OTÇamento vigente para a academia de medicina~ 
Hei de votar por· ella porque logo que entendo 
que uma despeza p6de pl"Oduzir utilidade eu nio 
me recuso a approval-R. 

Outra emenda pretende que se eleve a 8:0008 a 
consignação para o instituto historico. Estou in
clinado a votar por esta emenda, e a razão capital 
é porque aindà até hoje me dóe que na sessão 
passada pretendendo-se dar a este estabelecimento 
algum adjutorio por meio de loterias, não fossem 
e8tas loterias • approvadas. Parece · que um · mão 
fado· persegue a t!ldos os eo~tab'3leeimentos scien
tifi.eoa entre nós. Não ha especulador que venha 
pedir lot~rias para estabelecer uma fabrica de 
panellas ou de colheres de pão, que nio as obtenha; 
ninguem pergunta o que ellee fazem C'>ot o producto 
das loterias ; ell'le o recebem e gastão á sua· von
tade ; aprPsentão ' trel! patarataa e meiA, e · dahi 111 
pouco pergunta-se pela fabrica e já nlio existe. 
No anno pal!sado a eamar .. >üt<Ju lotertas para o 
instituto biatorico, que não merecerão a appro
vaçio do senado. Como o instituto historico ficou 
~trivado desse aoccorro, que eu julgo indispen~avel, 
e•como tenho a convicção de 4ue se o inlltituto 
historieo ainda niio faz ao paiz aquelle serviço 
que póde fazer, todavia va1-ae preparando ~ara 
isto ; eu não me posao recuur a fazer este adian
tamento la aciencias; 

Oatechesfl e civtli~açio doa indloa. -Eu las· 
timo com o nobre deputado por Goyaz que um · 
ramo tio intere&SI\nte do serviço publico esteja 
inteirameut11, não direi esquecido, mas completa-
mente despreZI\do. . 

Por esta oecasiilo não posso deixar de tributar· 
agradeelme11t11s ao · go'lerno pn1' ter dado alguns 
pa11soa a este respeito, me11mo com esse decreto 
quo o nobre deputado julga niG poder servir. 
Eu tllmbem eutendo que o decreto a respeito da 
cateehe11e e clv11isaçio dos indlgenaa, eoeootrarlll 
multo graves dUftculdadea ; todavia não o consi
dero lntelrament.t inexequ1ve1. e me parece que 
alguma cuusa que ae po~aa obter, em virtude dease 
regulamento. jê. aer• um grande bent~flcio. Ea• 
pen11o co!Jio o nobre daputado. que o melo de 
clv1Usar oa lndlgenaa é connncêl-oa doa beneficios 
da clvillaaçlo, porque civillaar 6 o meamo que 
dizer- convencer oa lndlol doa beneficios d.W · 
civiliaaçiio • - maa dlaeordo doa melo• que apre
senta para leva;- a civillaaçlo aos · lndigenas. 
O nobre deputado eu tende que é · abmente por 
melo das prégações. ou propriamente ·' fallando, 
das missões, e disse' que o que aa devia lazer. 
era convidar os indigeuas pàra que deixassem 
as .suas mattas e viessem morar eomnoseo-. Ad
virta ' o ·nobre deputado que nisto constate ~xaeta
mentl' a dlfficuldade : é · n1sto que cona1ste a 
qaaJratura: do circulo; é aehar Q moeio de arra~car 
os indígenas do seio das mattaa para varem 
morar entre n6s. 

Sr. presidente • . o amor que sé" conaagrli ao. 
. s61o em que se vio pela primeira vez a: luz. 6 
innato a todos os homens. 

U11: Sa. D&POTA.DO dá um aparte. 
O Sa. 1\úBINHo:- Os indi«enaa t&mbem O · têm,· 

e tanto que estabelecem linhas além daa quaea
nio pa.saio. Os indígenas, Sr. 11resldente. pildtam• 
aer chamados • eivlliaaçilo, maa é preciM· que·· 
a eiviliaaçlo oa vt· procarar no meio dalt IRIU' 

Ha aq~l uma emenda 9ue pr11tende aupprimlr 
a junta oo commercio. Elttllte um estabelecimento 
que alib p6d~ ser util e lnteressanta ; m111, em 
v~:; do decret~rmoa leia e apreat>ntarmos aa me
didas c.:~nveolentea para Urarmos dease eatabe· 
lecimeato a utilidade que sUe p6de prestar, que
remos acabar eom elle I E' eeta uma daq11ellas 
coUtS!lB que devtlmoa lamentar. Ern um anno 
decrt~ta-ae um estabelecimento, n~ anno seguinte 
aeaba-ae com este estabelecimento ; hoje auto:isa
ae· O··governo pRra organisar o musêo, amanhã 
aeo.ba·se com u muaêo. Desta sorte parece que· 
nós ~emos ao nosso cargo tlesmentlr a opinião do 
universo. mostrar que as luzes do seeulo, que o 
!'YStema _representativo concorrem menos para a 
lllnstraçao e para o desenvolvimenh moral dus 
homens do que os seculos da barbaridade e do 
despotismo. Tem já appar;~c!do a idéa de acablu
ae com estabelecimentos que a illusi~açâ11 do 
seculo reclama. que a necessidade do paiz exige. 
e que forão e•tabelecidos no tempo do despotismo. 
H ei de votar pois contra es~a reducção da ~erba 
sobre a jutlta do commercio. Subsisti!. a junta 
do· coaune'rc:io, e 11e por -ventura não ]lresta boje 
os · ~erviçolt q'ne póde prestar é isto devido sem 
duv1da a· que lbe falta um l'egulamento que habilite 
ou obrigue oa membros deue tribunal a prestar 
enea aerl'lça.. Faça•le · o · reglllamento : entra· 
ta~to nllo ae acabe com o tribunal. (Apoiado•.) 

.Lemos a11ul uma emeada que pre\l!nte elevar 
a · •=0008000 o ordenado do pruidente do Ceari., 
'B1l •o \O coa. tra · ... ta, ualm como contra qua~er 
outfta; emeod .. qaa tencllo a aapDentar ofdlt! 
aadoe. · Blf' 1'tltarill contra Gemalh&D&d · d*acltM' 

mattaa, aem dar-lhea a eoal:iecer que ae pr~ndt" 
arrancal·oa dalll. Para ae ·connocer·am ludtgeua• 
da ntll,cladt de que 6 melhor vt..-er em uma• 
cal&' dct qa:e· ao ; relento; 6 · p~ r.r a ·eaaa' 
no · meio do ·. ma&w ·que babUa. IJ · prec:illb' ,falello" 
dotailr neaar·eua. e fazel~ ·paaar algd'Btt•llll-' 

'1'0110 I 18 
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nella para se eonvencer da sua nt!li~ade :.. é por 
esta maneira que ontão se mulüpbcarào estas 

cait:·crelo que o meio mais seguro de ctvilisar 
os indígenas seria fazer habilar com. el~es pesso•1s 
jà clvillsadas. Essas pessoas deseJaria eu que· 
fossem mestres de officios, porque uma da pro· 
priedades características dos indígenas é a obser· 
vação. Fazem elles regularmente aqulllo q~e 
vêm fazer : gostão muito de observ~r. Serta 
pois necessario q11e mestres de offic10s fossem 
trabalhar entre elleR, e que quast sem p~ngar 
fossem os indígenas habituando-se a ver trabalha_r, 
e fossem igualmente trabalhando. Dever-se-hta 
pNcurar o meio de fazdr com que es_ses mestres 
de officio se pudessem casar nas trtbus e CO_!ll 
as fa::nilias t:nais distinctas dellas, porque então 
a illustracão e trabalho lhe iria dando impor
tancia. Elles naturalmente conseguiriào ter essa 
especie de prestigio ou autoridade ·~ue sobre os 
indigenas têm seus maiores ou cactques, e por 
esta fôrma se poderia obter algum result!i-do. 
Mas isto reconhecerá a eamara que é um obJecto 
de to.l importancia e d.l ~anta difficuldade, q_ue 
necessita de tempo, de multo trabalho e de mutta 
paciencia. Considero em verd11.de que um dos 
meios indispensãveis para civi_lisar os indigen~s 
são os aldeamentos ; mas que d1fficuldades se nao 
encontraráõ para se conseguir que uma tribu 
errante fique estacionaria, que em vez de depo
sitar todas as suas esperanças para a sua 
manutenção na pesca e na caça, deposite essas 
esperanças no trabalho, plantando e semeando? 

Para isto, senhores, que . despezas não são 
necessarias, onde estão os homens proprioa para 
desempenharem isto? E' preciso saber, senhores, 
que entre os indígenas ~a u.ma rivalidade, n~o 
só de tribu a tribu, mata atnda entre os iudl
violuos de uma mesma tribu que multas vezes 
se dividem s6 porque ':lns habitão o norte das 
mattas, outros o ~ui e outros o centro, e vivem 
em constante antagonismo. Seria um dos mais 
importantes trabalhos destruir esse anta~onismo, 
ao menos entre indivíduos de uma mesma tribu ; 
mas para iaLo é necedsarlo tempo, trabalho e 
diahelro. O decreto que regul~ esse ramo de 
aerviço publico póde muilo concorrer para isto. 
Eu acho-me perplexo, não 11ei se devo votar 
pela emenda do nobre deputado ; votarei por ella, 
mas não espero grandes vantagens, principal
m~nte ae flsta quota tem de ser distribuída pvr 
ditl'<~rentes prov10cias. Eu quizera antes que o 
nobre ministro do lmperlo, quando habilitado 
com esta quota, visse p .. l.os informaçÕdS que 
tem, qual é a prov.incia onde poderia tdr prut
cipio a execução do decrPto de Julho, e nella 
applicasse toda a quota. Talvez a pruviocia do 
Maranhão, e póde s~:r mesmo que a da Ceará ou 
S. Paulo, otfereça mais facilidade para que o 
nobre ministro principie alli o ensaio. Se o 
governo dividir o dinheiro que ee votar para 
este fim por dillerentes províncias, dando a umas 
um conto, a outras dous contos, etc. , nada se 
conseguirá. 

O decreto de Julho dá ao inspector geral grandes 
attribuições, incumbe·o de importantíssimos traba
lhos, quer que informe ao governo sobre a aptidão 
dos índios, saas inclinações, seus habitns : quer 
que informe sobre a tacilidade ou dlmculdade 
que ·haverà em chamai-os ~ civilisação. e quaes 
os lugares onde melhor se P•lderáõ estabelecer 
aldêaa. Ora, como é possível fazer -se tudo isto 
sem que haja um h11mem de tudo isto, e sómente 
diato encarregado ? Porq11e deverá viajar por 
muitas partes para fuer estes exames irno,•rtan
tlaaimos' Entretanto sómeote com a graduação 
que se lhe dá não me parece que aeja possivel 
desempenhar trabalho tao importante. Emfim, 
yotam pela emenda. Apresento ao Sr. micistro 
do tmpmo esta. reilexõBI ; ae s. Ex. as julgar 

acertad~s. seguil·as-ha se quizer, porque não 
tenho presumpção de aconselhar ao governo. O 
Sr. mínl·dl'o obrará o qne entHnder melhor. Eu 
voto pela q11ota, porque confio nas luzes do 
Sr. ministro do imperio, e estou certo que a 
applicará como mal:~ conveniente lhe .parecer. 

011tra emenda quer que se accrescente á quota 
dos correios 12:000/1 e tanto para serem dis
tribuído~ pelos empregados da administração. 
Sinto alguma di.:flieuldade ll re~peito desta emenda. 
Primei~amente entendo que accrescentar ordenAdos 
sem uma demonstração exacta da necesF<i dade 
desse accrescimo, attento o nosso estad,, financeiro, 
não é muito regular, e em segundo lugar porque 
me parece que a grande necessidade que tem a 
administração dos correios não é accrescentar os 
ordeoe.dos u0s empregados da administração, mas 
consignar ordenados a algumas agencias, que 
por maneira nenhuma pódem subsistir pelo modo · 
por que estão es.tab~lecidas n_o !egulamento res
)lectivo. Ha a~encta>~ 1mportanttsstn1a>\ que, dando
se-lhes aliás <>0 por c~nto, não vêm a ter por 
auno senão cem ou cento e tantos mil réis. Ora, 
eu m~ncionarei a agencia da cidade de S. João 
d'El·Rei . Esta aganc1a é de tal importancia que 
recebe uma mal!\ que vai directamente da córte 
para a provincia de Minas, é o ponto onde vão 
ter os correios que vêm <las provlncias de 
Mato-Grosso e Goyaz ·; é o . ponto onde vão ter 
todas as correspondencias do sul da província de 
Minas : entzoetanto o agente do correio da cidade 
de S. João d'El-Rei com os por Cllntos que lhe 
forão mareados, com um trabalho excessivo, 
porqut seun exageraçilo po~so dizer que esta 
agencia está mutto pouco aba1xo da admintstração 
geral da Cllpital. 

O Sa. Gli:TULio:-E' hyperbole. 
O Sa. M.&BINso:-Não é byperbole, fallo da 

capital da jlrovmcia, todavia não tem 100/1. Ora, 
iíltO não é pont~ivel. Eu achava ntllis conveniente 
consignar·se ordenadott em VI!Z de porcentagem 
às ag~ncias mais importantes, (lue altás são 
indisp.1n11avels. Entretanto votarei pela emenda 
do nobra deputado, mas peço·lhe, visto que se 
ach• á test .'t da~ta reputiçào, peço-lbe que para 
o anno ao menos apresente à Cllmara uma tabella 
mais detalhada de todos os vencimentos dos 
administrad?res 11 dos agentes, e que n~a dê 
explicação a respeito da importa•lcla d..a agencias, 
por•1ue mil parece que muitiiS podem aer aappri· 
midas setn que sofl'ra o serviço publico, •• • 

O Sn.. GltTtJLto:-Apuiad o. 
O Sa. ll.\BtNHo:-.... afim de que a camara 

possa dar um voto a este re,;peito que seja maia 
interessante a este rarno do serviço publico. 
Entretanto voto p~la em .. nda ; estou na regra 
de fazer adiantamento. 

Outra emenda quer que se elevem os ordenados 
dos professores dos collep:ioll das art.es dos cursos 
juridicoe de Olinda e S. Paulo. Voto contra esta 
emenda pelas razõea que já tenho daao. Não 
posso votar por augmento algum de ordena.:io, 
aem que me convenção primt.tro da necessidade 
absoluta e indeelinavel deastlS augmeotoa. 

Com a camara dos deputados e suas secreta
rias, inclusive o subsidio ..!avido ao ex-deputado 
do . Oearà.-Eu pPdiria ao nobre deplltado qa.e 
ap_reaentou e>~t>t emenda que a r11tirasse para 
olr<!recêl-a. no credito q11e neeeaa!&riament<l ae ha 
de pedir, porque parece· me entio oceaaillo maia , 
oppurtuna. Pe.it~-le e~actamente um credito. E' 
um p~&gameoto que se delxllu de fuer, por COA· 
sequencia é um credito complementar para aQtl~>Ue 
anno, é um exerclclo Ando . por iuo 111 o nobre 
d"putado quizesae. parecia malbor e maia rrR11lar . 
que retlraaae a emenda do orçamento, e apreeeo· 
taaae quando ae diaeutiMe o cre<Uto. Entretanto 
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não farei disto questão, porque nãose póde recusar 
o p1411!amento de uma divida . 

(Ha um apc.u·te que nao ou11imos). 
O Sa. MARINHO: -Então estou engan!ldo eu; 

suppunh11 que era cousa liquida ; mas {l vista 
do aparte V<>lto at::ás. Deixou-se de pagar ou 
não o subsidio a um deputado 't 

O Sa. 0ARV4LHO E SILVA:-Eu assim o entendo. 
O Sa. MARINHO:-Então não digo nada emquanto 

me não esclarecer. Eu votava por ella em razão 
de suppOr que era uma divida que se reclamava. 

O Sa. CARVALHO E SILVA: -Quando fallar, 
explicarei. 

O Sa, MARINHO: -Alimentos do . princip~ im
perial.-Isto é de lei, e sobre isto nada ha a 
dlzPr. 

Eis-aqui o que eu tinha a dizer a respeito do 
orçamento. Voto por estas emendas, e mui~o 
especialmente pelas quotas pedidas pelo Sr. au· 
niHtro, porque entendo que orçarmos a despeza, 
não tendo em attenção a somma dos serviços 
decretajos, mas calculando com supposições, é 
um engano ao pai7., e um engano . a nós, sem 
nenhuma nece~sidade. São serviços decretados ; 
devemos suppOr que se hão de fszer, e se não 
fizerem não se farà a despeza; .mas, se entretanto 
fOr preciso f>~zêl-a, estã o governo habilitado com 
o dinheiro necessario. Por esta fórma decretado 
o orçamento, tornar-se ha elle, tanto quanto fõr 
possivel, uma ·verdade. Sabemos o que temos 
de gastar, e se por ventura, depois de feita a 
apr~eiaçiio da nossa receita. entendermos que 
nio ;, equivalente á despeza já decretada, e que 
nós houvermos de decretar, então procuraremos 
os meios necesaarios para occorrer ã despeza, e 
faremo11 mes~no as reducçi5es que o serviço pu· 
blico comportar. 

Eu, Sr. pre11idente, nio desejo entrar na dls
eussio pohtica a que o orçflmento tem dado 
lugar. Julgo-a extemporenea, improlicua e intei· 
ramente lnutil. O projecto de resposta á falla 
do tbrono jã esté sobre a mesa, e tem de entrar 
brevemente em dlscuaslo. Esse é o campo onde 
se deve dar ~ combate político. Este systema 
que hsvemos adaptado, e que eu mesmo muitas 
vezes tenb•l seguido de discutirmos sem.P.re a poli
tica ~reral já por melo de requerimento~, já na lei da 
fixação de forçns, e j6 na lei do orçamento, é, 
no meu e11tender, um mão systema. Rt~petem·ae aa 
meamns cou~aa, produzem-si! aa mesmas reapeltaa, 
e o resultado á a conaumi?io de tempo em pur'' 
perda do serviço publico. 

Entretanto direi s6 duaa palavras a respeito 
de uma questilo política que tem sido trata1a 
na ca~a, e a que deu lugar o programma apre· 
sentado pelo Sr. ministro da justiça, e aceito e 
igualmente explicado pelo Sr. ministro do im
perio, a polittca chamada de concili>'ção. 

Sr. presidente, eu não sei por que motivo 
tenho passado por um partidista exagerado. Eu, 
senhores, digo-o francamente, sempre fui inimigo 
de tods a exageração. Pro pendo sempre (agora 
redondamente o digo) para a conciliação entre 
os homens, a conciliaçao entre os partidos. Nem 
me parece impossivel essa conciliação, nem tão 
pouco os nobres deputados que· contestão a pos· 
slbilidade desta política a julgã9 impoasivel. A 
duvida está s6mente na intelligencia que cada 
um dà ta respectivas palavras. A política de 
conciliaçii.o, ensinada como . o nobre deputado por 
Goyaz a ensinou, me ,arece nio ser muito 
·po11ivel. Eu traduzo toda a prelecção do nobre 
deplltado de Goyaz nestea termos. Entende elle 
que DÓI , que DOI achamos actualmente nas 
camaru, e 01 senhores que e1tio DO poder, po-
4a1Dol fdlf uma ooncUiaçlo, e di1er :-Vamoa 
procur . .r 01 meloa de daafr11ctarmoa eate bello 
pala, VV. BBu. para nlo l&bireua elo poder, • 

nós para continuarmoR a ficar nas camaras 
como estamos.- Doua partido>s se combatem, se 
guP.rreião : urn quer tirar ao outro o gozo de~te 
pão-d~-16; partamol-o ao meio: por exemplo, 
V .n: serã pr11sidente do1 provinci~ e em compen· 
saçao sustentará este ministerio que o nomêa; 
e o Sr. fulano ba de continuar a vir pua a 
cadeira de dõputado. O senhor o que quer'! O que 
lhe agrada 1 Eu dou-me bern com ser chefe de 
policia . Vá para chefe de polieia, mas fique 
quieto; emfim, continue a sustentar estas cousas. 
Ora, esta conciliação, bem longe de concorrer para 
o bern . do paiz, concorreria para estabelecer 
nelle a guerra civil, verdadeinmente a guerra 
civil. (Àpoi<Jdol.) 

Senhores, eu entendo 1t politica de conciliação 
de ou.tro modo. Eu a quero, eu a desejo, eu 
não recuarfll, se f6r preciso, diante da necessidade 
de me fazer apostato della, ainda que afinal me 
aconteça o que de ordinario acont11ce aos apostolos, 
que é morrerem cruoitlcados. M'l.s esta politica 
entendo que deve consistir na decretação de leis 
uteis e convenientes; leis que protejão a todos, 
leis que garantào todos os direitos. Eota política 
de conciliação entendo eu que deve co>nsist•r na 
justiça que a tfldos se d11ve fazer, sern attenção 
a lados. E essa política de conciliação eu traduzo 
pela exclusão dessa outra politica, cujo unico fim 
foi dividir a naçiio em dous campos de vence
dores e vencidos, de perseguidores e nerseguidos, 
de bemaveoturados e Infelizes. E11 tradU%0 a 
politica da conciliação admittida pelo actual 

· gabinete, da qual me constituo desde jã soldado 
constante, defensor acerrtrno, pela exclusão dessa 
outra politica que proclamava que s6mente taes 
e taes individuas erio os predestinados do céo 
pau governarem o paiz, e que o paiz perigava em 
outras quaeattuer mio11 que não rossern aquellaa 
que acreditavio ser ungidas para receberem do 
céo o deposito do governo. E~sa politiea de 
eonclliaçito, Sr. presidente, que o gabinete aetual 
proclama, eu a entendo como essa poliUca de 
JUstiça que não manda, que não ha ae mandar 
recrutar RUardaa naclonaaa a fl\vor doa q_uaea 
militlio tOibH aa lsençiSea 111~ .ea, porque aio ll.lboa 
de um adver1arlo, e deixar pasaar vadioa, porque 
aio fiiho1 de urn amigo. Eaaa polltlca de con
ciliaçilo eu a trllduzo como aquella que nlo ha 
de fazer ab~olver o ••aiKiino, porq11e noa é con· 
Juncto, e nilo ba de fazer oondemnar o lnnocente 
por que noa é adTeraarlo. Mu entender-ae por 
polltica de cooclliaçlo a repartlolo doa empreao1, 
dos cargoa do eatado, em um goyerno repreaen
tativo, me parece um parwoxo q11e ainda ningnem 
se lembrou de dizer. 

o sa; D. MANoEL di uma risada. 
O Sa. M.utnmo : -Talvez e11 me e:r.pllcaaae 

mal. Eu ent~ndo o sy.ttema re,,resentativo por 
esta fórma. H" duas bandeiras ••• E' verdade, 
senhores, que intelizmente (sejatnoa francos) entre 
nós quasi se pôde dizer que não existem estas 
bandeiras no systema representativo qoando com· 
batem os exercito>~ de uma bandeira, e alcanção 
a seu favor o apoio da opinião publica, aquelles 
que austentavão essa bandeira aio os encarre
gados de todos os ramos da administração ; mas 
que o governo chame do esqu,.drf&o contrario os 
soldados que guerreãrão aquella bandeira, para 

. tambem a sustentarem ; que o governo diga :
Vós que pondes todo o genero de obstaculos á 
minha administração. vos que me guerreais, e 
que me não apoiais no poder, eu confio em vós, 
eu vos colloco em uma posição na qual n:e~hor 
me possais guerrear.-Isto me parece urna pobtica 
inconcebível ; isto não I)Õde ser a política . da 
conciliação. Quero a cOnciliação, senhores, desejo-a 
multo, mas por meio das !ela. O tempo é proprlo, 
meDI senhores, para n6a as fasermos, porquanto 
exiltem em verdade u leia qae trouario . ao 
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paiz • guerra civil, e o conservárão em l;llll 
estado de tormento : modifiquemos essas le1s ; 
modifl.quemol·a~, não no lntez:esse de um par· 
tido JllaB no JDteresse do pn1z. Tenhamos um 
pen;amento grande, façamos uma lei de eleíçÕP.s , 
insistamos mais que tudo ero que se rPstalu"leça 
o systema representativo de proposíto aniqu11la•io 
com o tlm de sustentar no poder s6mente uma 
fracção da aoeiedad" ; r .Jstabeleçamos o systerna 
representativo; arranqu~mos a•1s subdelegados o 
direito de intervirem na nomeação dos represtln· 
tantes do povo; dêmos garantias a todos os direitos, 
restituamos á magistratura a independeucia quõ 
a constituição lbe dá (apoiados). digamo!! a,)s .ma· 
giatrados:- meus senhores, contenta•·vos com 1st~, 
uão sejais homens polit_icos ; o vosso ~~ce.rdoc!O 
é muito sublime, é mu1to santo; constitUIS um 
poder .no estado; sêde s6mentP membros desse 
poder.-Mas eu exijo como c .1dição primari·•, 
como condição sem 11 qual não ha garantia á 
magistratura; porque tirar aos magistrados no 
estado em que se acha o paiz: o diro~ato <.1~ 
pleitear uma cadeir~ nesta ca•nara é pól-os_ na 
mais triste, n1l pe1or de tadas as Ci)lldlçoes. 
Não: dêmos-lhes lndependencia e garantia, e ell_as 
que pala sua parte se contentem com ser mag1S· 
trados; não 11ejão homens políticos, s~jiio outros. 
D .. sde que se decretarem leis sem.•lh•uotes a cnn . 
ciliação estará feita por sua natureza. De.sde 
que os dej.Jutadvs forem a expressão d~ vontade 
nacional, desde que o povo p11der hvremente 
escolher seus representantes, então, meus ~enhores, 
hão de vir para a eamara os membros de um 
e outro partido. Ei:s-aqui em que consiste a 
conciliação. Dado este ca:<o, Sr. presJdP.nte, 
desspparecerá este antag .. nismo de pariidos, 
então apparecerá o antsgonu~mo grande, que não 
pôde deixar de existir no systema representativo, 
l!:to é, a luta de principio~ e não a luta de pessoas. 
E' preciso, é tempo que reconbP.çamos, senhora,;, 
que todos os tormentos por que tem passado o 
pai%, têm provindo mais da luta de pessoas do 
que da luta de princípios. 

Eu, Sr. presidente, explicando o que entendo 
por política de eoneiliação, devo declarar QUI!, se 
o governo quizer aceitar o apoio mais leol na 
sustentação de>ta polilica de conciliação por meio 
das leis, eu de certo lh'o darei ; c devo declarar 
tambem que deixarei cheio de maglla esta cadeira 
se por ventura o actual ministerio não tomar a 
peito realtaar esta politica. 

Senhores, os importantes serviços prestados 
pelo gabinete de 2 de F.,vertoiru ainda não têm 
sido dcrvidamente apreciados. Eu lastimei, e 
lastimo ainda que esse gabinete deixasse o podar 
sem ter realisado a grande missão que elle 
começou; mas alegrei-me qulindo os Srs. ministros 
declarário que estavào na intenção de eoolinuar 
esta mesma política. (Apoiados.) 

Senhores, tem·se dito que a politica de 2 de 
Fevereiro foi reaecionaria r Esquecem ·se O!; nobres 
deputados do estado em que se achava o patz, 
quando aquelle gabinete subio ao miuisterio; 
esquecem-se de que elle foi hostilisado forte
mente nas camo.ras e f6ra dellas por um unico 
principio, do qual não me consta haver exemplo 
na l::istoria do mundo ; porque tinha per· 
doado e procurado apoio nos mesmos que 
o hostUisavão, ·repellidos per elles porqu~ os 
ungidos do Senhor não admittião no seu seio 
profanos ; porque a elles de direito pertencia 
o governo do estado, e não podião consentir 
que entremettidoa se puzessem diante delles. O 
que fez eStie gabinete ? Procuroa outro apoio. E 
qual foi o t:esultado f Responda o estado de paz 
em q11e se acha todo o Brazil (apoiados); responda 
a eeseaçio da ~erra do Rio Grande (apoíadol) ; 
responda o . monmento das Alagõaa allft•>eado 118m 
que ohouveue uma só -perseguição; reaponda o 
ca1cimeato da! · n•das ·publicas ; r .. pollà ·a 

tranquillidade que temos hoje. E11 fallo com 
facto. Na minha província os advllrsarios da 
administração diZAm: -não se póde negar que 
quando elles governli.•J governamns u6s tambem, 
e quando nós governamos , goveruamos sós. -
(Apoiados.) A mrnha província e>~tava em um 
e$tado de constante tormento antes de 2 de Fe
vereiro de 18-U; ninguem podi il. saber se deitan
d<'-S& na cama se levantaria della no üutrl.l dia, 
se era solteiro, porqll~' era a unica co.ndiçào para 
ser recrutado. Um alferes que mede não incutia 
na população r Nunca houve capitães-generaes de 
tanto prestigio, que mett~ssem tanto medo como 
os commandantes de destacamento encarregados 
do recrutamento. A isto succedeu a politica da 
conciliação, da moderação, e eu desafio aos con
trario:::- p~ra que apresentem 11m só acto de perse
guição. Sd me dtlsafiarem, eu trarei aqui volu
mosos autos com uma dtlducção espantosa de 
nomes, e de algun~ que ainda hoje estão jazendo 
no Rio Grande do Sul. 

Eu os desafio alto o bom 110m ã face do paiz a 
que apresentem um só acto de perseguição. E o 
mesmo podernõ dizer os contrarios? Que não só 
verseguião , mas até p<!rseguião corR acinte I E 
quant•• dóe um acinL& feito pela autoridade I En
tr~tanto &e diz que o gabinete de 2 de Fevereiro 
tem seguido um ,, pclitiea de perseguição e exter· 
minio; i~to é, consiste a perseguição em uma 
urrica cousa , não tem encarregado seus adver
sarios de todos os en.prl'gos no governo do paiz, 
bem que tenha consenti•to que inimigos declarados, 
que inimigos fortes continuem em elevadas posi· 
ções, em empregos de méra e pura confiança, 
(Apoiados . ) Não me farão o obsequio de apres· ntar 
uma unica autoridade, um subdelegado antes de 
2 de Fevereiro que pert+lncesse, não digo bem, 
que fosse parente de algum d~ 011tro lado. (Ri· 
sadas.) Podem os Srs. deputados, que com tanta 
ingratidão (digo ingratidão) o.ccusão .a política de 
2 de Fc~vereiro, contest•l r estas verdad"s ' Não 
podem. Eu vejo adver~arios da administraçfio 
const11ntes inimigos da política della, em muito 
boas posições. Ha outra cousa: épocas têm havido 
em que estes senhores são tratados com cuito 
ID;llis cortezia e atbbilidade do que os amigos do 
governo , porque alguns ministro>~ parece que 
dizem ou têm dito:- com estes contamo~ nós que 
são nossos amigos, vamos agratlar a eotes que 
são inimigos. 

Não qu&ro cansar a camara com divagações 
sobre a política da conciliação ; não desejo entrar 
nos detalhes passados : para mim o passado está. 
passado ; agora só desejo olhar para o futuro ; e 
se tenho feito algumas considerações sobre o 
passado é porque um bom'lm não é santo, e não 
pôde muitas v .. zes deixar de responder a accu· 
sações injustas. C11idemos pois do futuro, con
ciliemo-nos pelos principlos , Caçamos mesmo 
desapparecer esta irritação que muitas vezes leva 
os partidos a grandes injustiças. Eu creio que, 
se não o gabinete de 2 de Fevereiro, ao menos o 
de tantos de Maio deu passos muito avançados 
para a Ci•nciliaçào; e11 o louvo de todo o meu 
coração. Eu vejo, por exemplo, na minha pro
vincia que um juiz de direito removido acha11do·se 
preso em consequeneia do movimento politieo 
pAdara uma licença emquanto durass~ este impe
dimento material, e responJeu-se-Ihe:- Ah I não 
quer ir tomu conta do lugar' Demittido. (Ri· 
•a.das.) Vejo agora juizes de direito gozando de 
licenças por anno e com ;,rdenado, e descompondo 
o governo regularmente duas vezes por semana : 
não h a semana em que elles não dem ao governo 
duas tremendas descomposturas; entretanto não 
•ão obrigados a irem para sens lugares, nem 
eates são julgados vagos, e as pessoas estão 
gozando de licenças com ordenado. Ora , quem 
w i1to nio quer oonelllar ? · 



Câmara dos Deputados- Impresso em 13/01/2015 16:31 - Página 13 de 13 

SESSÃO EM. '1~ DE MA.lO DE 184.6 101 
O Sa. REB'3'CÇA.S : -Esta conciliação não deve 

ser admlttida, porque perverte as leis e gasta o 
dinheiro publico. 

O SR. MARINHo: -Diz o nobre deputado que 
esta conciliação não deve ser acdt!l. IJOr·!Ue p..r· 
verte as leis e gasta o dinheiro publico. Eu 
tambArn o entendo assim , mas emfim p:ua a 
conciliação que sacrificios be não deveràõ f~zer? 
Portanto uão ha motivos para tantas queillas ; 

, todos temr·s errado e ~rrad~? muito, e qu P.m paga 
os nossos erros é o pa1z, CUJos recursos ddinbào, 
cuja prosperidade se vai acanhando_ (Apoiados.j 
Ponhamos pois um paradeiro a tantos males ; 
reconheçamos que todos t~mos andado muito mal; 
encetemos novo caminho, unamo·nos. façamos 
uma lei de eleições ; ref<lrmflmos estas lds que 
não de vem subsistir, pnrque niio são senão ins
trumeutos de ~artido. Eu declaro muito fran· 
camente qne tremo quR. ndo cnn~idero que os 
advergarios podem subir ao poder existindo o 
decreto de 4 de Maio e a reforma judieiaria : o 
que sinto é ser pobre e não poder deixar o paiz. 

Portanto conciliemo-nos , mas por meio das 
leis. Se o ministerio desenvolver e; ta pclitic>\, 
se elle de~envolver o seu programma com estes 
princípios, elle terá reito o maior de todos os 
ben~llcios ao p·;iz. O gabinete de 2 da Fevereiro 
já fez um grande beneficio ao paiz; cor~venCAU 
a todos de que além do circ11lo bemaventnrado 
havia quem fosse capaz de goveru>\r {apoi<lt;los) ; 
convenceu o piliZ de qne os homens q11e erão 
arguidos, taxados de inCensos á corôa, de inimigos 
da~ instituições juradas, são tãv bons monar· 
chistas como os outros, sustt>ntiio a mo:1archia e 
a ordena publica com a mesma fidelidade, eom a 
mesma dedicação, com a mesma constancia. Foi 
este um grande beneficio ftJ ito ao paiz. 

Desejo pois que o minísterio actual tome a si 
o complemento do beneficio, dotando o paíz de 
lei:! que sejão a fiel expressão. da vontade na
cional ; de lei10 que gor•tutã<l todos os partidos, 
que emfim sejào tão prott!ctoras parll. 0 :1 que se 
achão ligados ao poder como para os que o 
hoetilisarem dentro da orbita das leis. E' um 
pedido que faço ao ministerio, e confi•) tanto na 
Ulu~tração, honestidade e br,ns desejus do miais· 
terio actual, que desde já hypotheco todo o meu 
apoio no sustentação de sua poli~ica. 

O-SR. WANDERLEY pede e obtem licença para 
retirar d•~as emendas. 

o Sr. Vlelra da. ounha:-Sr. presidente, 
qu~ando pedi a p<tlavra não foi com intenção de 
tomar parte na discussão, mas sim para road· 
juvar o meu amigo e p•tricio, deputado pelas 
Alagóas, na defeza do chefe de esqnadra João 
Pascoe Greenlell. Entretanto tendo de dar o meu 
voto sobre a lei que se discute, devo declarar 
de passagem que estou resolvido a votar em geral 
por lodos os seus artigos, mas isto não obstará 
a que preste o mbu voto a todas aquellas emendas 
que tenhào por ftm reducção nas despezas, uma 
vez que durante a discnssão se me não convença 
de que tae ' reducçôes podem ser prejndiciaes 
ao serviço publico. Obrando assim julg.> prestar 
algum serviço á minha patria, a qual pelo máo 
estado das suas finanças exige de nossa parte 
economia. 

Sr. prc!Sidente, deputado peh. provincia do Rio 
Grande do Sul, testemunb.a ocular, por quasi 9 
anno'l dos importantes serviços prestados pelo 
chefe de esquadra Greeafell (apoiado1), eu seria 
com justiça taxado de in{rato se, no ourlr as 
accusações que se lhe tizerao 11esta casa, eu não 
tomasse a sua defeza , muito principalmente 
partindo ella do nobre deputado da Bahia, o qual 
eom toda a justiça passa por um dos ornamentos 
da tribnna brazi!eira. 

Quatro forão a meu ver as accusações feitas 
pelo nobre deputado : a primeira é que o chefe 

de ea.1uadra GreenMl mandou responder pela tri
po\açlio da galciuta em s~ achava S. M. n !tDpe
ra•lor, >tOS viv"" que a" mesmo s~nbar forão 
d .. dos pl!la tripololçll•a do brigut~ inglez Gr-ecian ; 
e~glln • lll, que C•nnuuln•i·•U nn ParA a mortandade 
havida a bord•> d·• bri:o:ue Palhaco; terceira, que 
sendo encarr~gctdo ..te uma cu1111nlss:\o para Bre:>t, 
longe dfl dem .. ndllr ll.<jU~lle p•o rto, f"Z·"II de arri• 
b;ldo para " "' doR portos da Grã-Bt.,tanba ; 
qnarta, ftnalmente, qne perdeu nm braço por 
efl'Hito de sua i .. sub•>rdinaçào, afa~tando se da 
linha do combate e abandvD>Indo seu posto. 

Quanto á primE>ir~ accusação, direi ao nobre 
deputado que o facto é verdadeiro. A tripolação 
da gale'>ta em quP. se achava S. M. o Imperador 
responden com efl'olito ao:~ vivas que lbe f•rão 
dadn~ pela tripolação d·l. brigue de gnerra inglez 
Grectan ; mas estu11 hab1htad·• para certificar R.O 
nobre ·· epntado que se isto teve lngar foi em conse
quencia de ordt~ns transm1ttidas por pessoa que 
as podia dar. 

Q•tan~o á ee~unda accusação, todos nós sa
bernus, a<+nbor.;tt, que por occasião d& nossa 
iudependtmclll gro&ntles de11•1rdens tiverão lugar 
no P~tr~. SutY.acllnd·l·de urna dulla~, forão presas 
muita~ pes•.o~ta qua nellas se envolverão, e as 
lllltor•da.tea du lul{~tr, pt!rlll:ldindO·Re de que as 
prisões dl! tHrr~t n~u .. ralo auftlcientemente SPp;nras, 
or.:l.mflr,lo qun ,.,,,,., preao11 fossem transportados 
pau o brigue Pralhaço. Achava-se no Pará, nessa 
ocea~illo, o :bl!ftl <ttt e•quadra a quem tenho a 
nonra de d11f.mder, e qne tinha sido para alli 
mandado por lord o.,cbrane para promover e 
sustentar a nolllll indep.,n..tencia. Achando-se 
uma_ noite em terra este . bravo official, f-1i·lbe 
part1c1pado QllB os presos a bordo do brigue 
Palhaço se ~inbl\o amutinad.>. Immediatamente 
elle se dirigio para bordo do:~ brigue, depois de em· 
pregar tod••s os m••ios de brandura e persuasão 
para os chamar á ordem, vio-11e na necdssidade, 
talvez bem dnra para elle, de empregar a força, 
dond~ resultoll morrerem 4 on 5 pessoas, segundo 
soll anf,armad.. . Sr. presidente, que o chefe de 
esquadra Gr .... nr .. u emprego11 a força com bastante 
pt>Zar seu, o faz pens"r o seu comportameuto na 
mlnb.,, proviuda. onde elle deu próvas de tanta 
brt\vura e Yalentia nos combates, quanto se 
mostrou h u .nano depois da victoria. Dr.mais , 
senhores, respondendo elle a um conselho de 
guerra por causa doate facto, foi ab~olvido pelo 
conselho anpremo militar. E depois de uma 
decisão desta natnreza será licito dizer que elle 
commandnn a mortandade havida a bordo do 
bri~ue Palhaço? 

Q11anto á t<!rceira accusaçiio, isto é, que, sendo 
encarrfgado de uma commissão para Brest, ar· 
rit>ou á Inglaterra, tendo vento favoravel (accres
centou o nobre deputado) ; responderei ao nobre 
deputado qne ~uem o informon não . informou 
com ve:-dade. Os vontos, longe de serem favo· 
raveis, erào contrarias ; grand"s temporaes hou · 
verão por es~a occasiáo, e o tempo conservon-se 
tão escuro que impossível era demandar as costas 
de França, e em eonseqnencía disto teve de arribar 
á Inglaterra. 

Mas dirá o nobre deputado:-a sna obrigação 
era esparar sobre a véla que melhorasse o tempo: 
assim parece; mas lembro que a commissào de 
que foi enearreg11do foi levar a Brest a Sra. du· 
queza de Goyaz. A pessoa incomhida pelo Sr. 
D. Pedro I de acompanhar a Sra. duqueza, vendo 
que pelo mão tempo não se podia demandar o 
porto de Brest, e sabenio qne os alimentos frescos 
durante a longa "Viagem se tinhào acabado, 
c:tirígio em seu nome, e em nome do imperador 
urna petição ao eomma.ndante, pedindo qne, visto 
a impossibilidade de demandar o porto do destino, 
procnr.asae outro de Inglaterra, por isso qne a 
sa11de da Sra. duquer.a nllo podia deisar de softrer 
uma vez que fo11e obriaada a uar de alimento• 
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&Blgados. Eis porque o chefe da ~>squadra de
mandou o porto de Falmoutb. Voltando desta 
comnobsão ao BrRZil, respondRu a conselho de 
guerra, A igualmente fui absolvido : donde . 1 ufiro 
que o facto jamais pódt! ser julgr.do crim1noso. 

A ultima accusação, é que ti• rdeu o b• aço por 
um acto de insubordina~àu, afastando-se da linha 
do C<lmbate, e abundonando o seu P••&to I ... 
Esta accu,:;ação é r. a verdade b em cruel •.• Se
nhores, nii.o desejo tomar tempo s. esta camara, 
por isso limitar· me-hei a ler um trecho do ,,fficio 
que por esta occasiào f,>i dirigido ao governo pelo 
commandante da esquadra brazilt!ira. Dizia o 
commandante: 

« ••• Como o bergantim Caboclo, por demandar 
menos ~gua podia chegar-se mais á b~rra, ia 
acossando a corveta na fuga; e passando um dos 
ben:antins do inimigo que seguia cr,n1o us outros 
u precipitada. fuga da sua 11lmiranta, disparou 
alguns til'os e vierão as balas de uma pyramide 
matar um marinblliro dr. bergantim Caboclo e 
ferir cinco pessoas, mas entoe estas o valoroso e 
empreher.dedor Green{ell que ainda vive p orém 
mal prognosticado ; e desta fórma nos fica um 
vacu•) que se não encherá facilmente •.• » 

Sr. presider.te, d~pois de um eloj!iO tl"st>~ natu
reza <'U deixo á camara e ao publico decidir 
(apoiados), s~ pôde por ' ' omentos suspe1tar-:se 
qu~ o cheftl da esquadra Greenfell perdes,;e o 
braço por um acto de insubordmaçào, afastando-se 
da linha do combate e abandonando o seu posto. 

O SR. CARVALHO E SILVA cede a palavra para 
se votar. 

Dà·se a mataria por discutida, e procede·se á 
votação, cujo r'lsultado já publlc!!.mos. 

Levanta-se a sessãQ depoi~ d!õs 3 boras. 

&essão em t S de Maio 

l'BESlDENClA. :00 SR. MUNIZ TAV.LRES 

Sll!dli:ARIO.-Expediente.-Ordem do dia.-Reco. 
nhecimento de filhos illegilimos. Discursos dos 
Srs. Souza Martins, Souza França eJunqueira. 
-Orçamento da justiça.-Emendas. 

A's dez hor·•s e tres quartos da manhã abre-se 
a sessão, e lê-se a approva-se a acta da ante
cedente. 

E1PJ!:DIENT:& 

Um o:fficio do Sr. ministro à a fazenda remet
tendo os papeis constantes de uma relação que 
dizem respeito ás leis proviociaes que offendem 
imposições geraes.- A' commissão de assembléas 
provinciaes. 

Outro do Sr. ministro dos negocios estrangeiros, 
participando que S. M. o Imperador nome.ára por 
decreto de 13 de Dezembro proximo passado ao 
deputado Paulo Bat·bosa da Silva para o lugar 
de enviado extraordinario a ministro plenipoten
ciario jllnto de S. M. o lmpera<lor de todas as 
Russias, convindo ao bem do estado que elle .parta_ 
quanto antes J>Bra o seu destino, e solicitando 
da camara do;; Srs. deputados a competente au
torisação na fôrma do art. 34 da const1tuição do 
imperío.-A' commi.ssào de constituição e poderes. 

Remette-'e á primeira eommissãa de orçameuto 
o requerimento de José Gervasto de Amorim 
Garcia. inspector da alfandega da cid•lde da For
taleza, cspital da província do Ceará, pedindo o 
pagamento da quantia de 1:6868986, provenient~ 
da respectiva porcentagem. 

A' eommissão a que está affeito o negocio, o 
requerimerno de Augusto Carlos de Amorim GarciJt, 
contador da thesouraria da fazenda da provincia 
do Oeará, em que requer anaexar os documentos 

n. 1 a 7 ao requerimento que jà dirigira a esta 
augusta camara Acerca do P'•gamentu que pret&nde 
do .. rdenaJo que deiz:nu de perceber. 

Não ha mais ~xpediente. 

ORDEM DO DIA. 

Entra em discussão a etnenJn que havia ficado 
empatada na sessã•) antec.,dente, ao orçamento 
do imperio, consignando 40:0008, para concerto e 
S•'guranca da montanha na cidade J ,t Bahia. 

Não havendo quem p~ça a palavra sobre ella, 
dá-se por dbcutida, e posta a votos, é appro>ada 
por 2tl votos contra 27. 

RECONHEClMENTO DE FILHOS ILLJtGITIMOS 

Continúa a discussão do art . . 6• do projecto 
snbre reconhecimento Je filhos illegitimos e seus 
dirtitos é. herança, e juntamente a emenda da 
com missão. 

o Sx-. Souza Martins:- Sr. presidente, 
eu ouvi com toda a attenciio os discur,;os que 
ali(UilS nobres deputados pronunciàrão em favor 
d.-ste projecto, def\ois ainda li estes me~mos 
dil!cnrsos depois de impressos, mas ainda não 
pude convencrr-me dt~. Vllntagem d~ adoptar-se o 
project<l de lei q1te se discute na d1spos1ção deste 
art•go. Eu não duvido que seja con·veniente 
adoptar se no nt)sso co~igo civil uma legit~lação 
novt~. relativamente ás suecessõ~s. Talvez us luzes 
a que tem cb!'gado a jurisprudencia no seculo 
em que viv .. mns, por nós adquiridas pelas rela· 
ções com as naçõ~s e:;trangtliras e estudo da sua 
lPgislação, nos pudessem convencer da necessidade 
de mudar a nossa ácerca das successõe><, adoptando 
a de nutras naçõ~s. Porém, Sr. presidente. o que 
eu não acho razoavtll é que tratando ·se de uma 
materi<l que trHta de alt~rar grande parte da 
legisl9ção relativa as successões, o façamos com 
uma lei que PDX~rta l~:gisiação nova n'uma legis· 
laçiio antiga ; mudando uma pllrte desta legisl,.çào, 
e deixando em vigor outra parte que lbe é annexa. 
e que devêra ser da mesma fôrma mu<lada para 
pôr em harmonia todas as partes de~sa legislação. 

Os redactores deste proje,,to adoptárão no art. 6° 
e seus paragrapbos um principio novo relativa
.tivamente ás succe:~sõ~s que não ~e conformll com 
aqui\\o qu~ est>\'V>t. ll~tabelecido no direito romano, 
do qual dimanão todas as legi•lações d11. Europa e 
da America, porém o adopté.rão unicamente pelo 
que respeita aos filhos naturaes, não estenJêrão 
este mesmo principio à succE:ssão dos filhos le
gítimos. Se lleaso se quer adoptar um principio 
novo na legislação sobre as successões, conviria 
eutiio dar toda a amplitude, todo o desenvolvi· 
men'o a este principio, applical-o a tod c.s os mais 
ramos da successào, tanto relativa aos des
ctlndentes como aos ascendentes, tanto aos filhos 
le11:itimos "como aos nattuaes, tanto aos da linha 
recta como aos da collateral. 

Eu creio, Sr . presidenta, que nós faz~ mos bem 
em approvar t (ldos os artigos do projecto que se 
acbào até aqui discutidos, porque ellet> esta
belecem uma garantia para o reconhecimento dos 
filhos naturaes, dechrandô~st> -a- espccie de -pro-va
que é iudispensavel para isso, o que até hoje 
não estava e~tabelecido por lei. Neste ponto 
concordo, acho muito conveniente estas novas 
garantias, apezar de que ainda neste ponto . 
reputo o projecto incompleto ; porque os meios 
de prova para o reconhecimento dos tl.lb.os na
turaes que estão aqui estabelecidos não são só· 
mente aqaelles que, conforme os princ\?ios da 
razão universal, çon(orme aquelles que se achão 
estabele.:iJos na nossa ltl{islação, devem ser ad
mtttidvs. Já um nobre deputadv pela Bahia que 
fallou sobr8 a materia notou que tendo-se esta· 
tuido aqlli como melo de reconhecimento para os 
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filhos naturaes a circumstancla do rapto, não se do11s n•l primeiro, que póila ter pai e ma1, e 
falia de outras clrcumstaucias que se achã() po:e- do1u avós paternos e dous maternos ; pergunto 
venidas nas l~gishçÕds estrangeiras, donde ~oi agora., como é que os ascendentes podem ser 
deduzido este projecto, qual o ca~o de !orçamento chamados para a partilha desta herança '! Todos 
ou de estupro violento. E11 ain•ia recordo outro os avós conjunctamente herdão em porções iguaes' 
caso, que supponho muito mais frcquenti!, multo Se sómente e~istir 11m avó, será este o herdeiro de 
mais ordinario, e que dará lug~r a muitíssimas toda a metade, ou será ella dividida pelos herdeiros 
contestações. Conforme a prat1ca da nossa legis- do avô fallecido? Aqui não está declarado como isso 
lação, sempre se reputou como um dos caracteres se farA. Se ~xistir o pai e fór fslle d da a mài, a 
para demonstrar 011 rec•Jnhecer os filhos naturaes metade devolv~rá t1Hla ao pai, ou tambem aos bar· 
a cobabitaçào do homem com a mulher de q11em deiros da{ mài ? Tambem isto não está declarado. 
são os filhos . Ora, parece-me cousa R mais N•J codigo fr•ncez e no codigo belga estão per-
contradictoria aos princípios d.t raz:\o ver que feitam ente definidos todos estes casos ; declara.se 
depois .de ter um homem cohabitado grande parte que na falta de um dos aseeudentes a porção 
de sua vida com uma mulhP-r, t~>r drilla filhos, que lhe havia de caber será repartida entre as 
reputal-os como t aes, creal-os em sua casa, só pessoas que representarem o direito á herança 
por se haver esquecido de fazer 11ma escriptura Jesse ascendente. Ma:1 creio qn" a nosstl juría-
publica declarando que são seus filhos, ou de prudencía segue doutrina contraria. Por canse-
fazer um escripto particular assignado por cinco quencia, neRta parte é o artigo incompleto, e dará 
te:>temunhas, ou por se haver perdido este escript•l, lv.gar a mui tas d•1vidas no fõro, 
não possão esses filhoJS ser reconhecidos como Diz o $ 3• : - Concorren.Jo com descendentes 
naturaes, ao passo que os filhos de outro homem legítimos, o direito hereditarlo de cada illegitimo 
que nuoca cohabitou com uma mulher; que nã•J é igual á meta<:le do dire1to hered1tario de cada 
forão creados em casa de seu pai, só porque elle filho legitimo-. E~ta outra disposição, que tambem 
o~ reconhece como taes por uma escri!)tura pu- é para aqui impc;rtada da legislação franceza, 
blica, ou por escripto pnrticular, tém direito não acho razão para adoptal-a, ao menos em-
é. herança como filhos naturaes. Dír-me hào 'lue qaa11t'l não reformarmos toda a nossa legislação 
para o primeiro caso é inevitavel a. · prova teste- relativa á successão, de maneira q11e se possa 
munhal : mas o que se quer fazer com isto 'l pOr em harmonia esta disposição com outras 
Querer -se-ba diz ~r que não devemos admittir mais muitas da legislação actual. A não se praticar assim 
prova testemunhal, e sómente a escripta 1 Eu não e-ta lei, se pa•sar das du •S Mmaras e fõr sane-
acho que eilte prlnc;ipio seja procedente, porque a cio nada, ha de Sf. ~ uma fonte interminavel de 
prova testemunhal t .. rá de ser s~mpre conservsda decisÕolS contradictorias 11 o lcko; ha de dar lugar 
em muitos casos. Demais, porque aqui se t nm a immeusidade de d··maradas por causa das duvidas 
estabelecido como meio de prova os ducumentos qu" se .hão de >\uscitar na sua execuçllo. 
escriptos, não S<lrá pos~ivel falsificar-se estes Depois, senhores, devemos attender q11e os 
documentos ? Até creio muito mai~ fo~.cil falsificar- rranct:zes quando adoptárão esta disposição, os 
se um escripto particular assiguado >~&eretamente filhus natur~es erã~' \)1\asi sempre excluídos da 
por cinco testemunhas, do que uma prova t este - succAssào, por consequeucia foi uma disposição 

· munhal Je cu habitação sob o mesmo tecto, contra- benefica a respeito delles, porque assegurou-lhes 
dicta<la em juizo_ um" pllrte da success5o em concurrencta com os 

O $ 2" e~tabelece uma nova legislação entre legítimos. Mas entre nôs não succede assim ; os 
nós, chamando para herdarem coujunctJtmente filhos uaturaes pela>:~ nossas leis forão sempre 
com ascendentes os collacteraes d<J filho na- cba ... ados a partill.ar igualmente a herança com 
tural. os filhos Jegitunos, entretanto por esta disposição 

AqueHes senhores que tém examinado a legislação do artigo ficão pr1vados da n1etade que até :1gora 
franceza, o codigo bell(a e os daq.oellas nações lhes Cdbião. 
que têm adoptado este principio, h:io de estar Um nobre deputedo pelas AlagóaA, querendo 
certos que, c•.> nforme essa~ legislação~, não é justificar este arbítrio, disse : - é justo que os 
sóml!nte ou caso de filhos nat11raes que berdão filhus naturaés concorrào só em metad~, porque 
os ascendentes conjunctam .. nte com os collateraP.s, ordinariamente nos casameAtos que se fazem a 
é tambem no CASO dos filhos legítimos : se, pois, mulher é qu~m traz o dote; e se acaso os .filhos 
nós aqui vamos adoptar o principio de chamo~r naturaes , que quasi sempre são do n.arido , 
á herança os ascendent~s conjunctamente com os co~ncorressem em porções iguaes, ficariào desfrau-
collateraes por mortc:l do .filbc natural, porque dados os filhos l.,giti.nos da p~rte do dote da 
não havemos de adoptar o mesmo prmcipio mOJlher. Eu não acho prQcedente esta argutuen-
quando se trata da morte · do filho legitimo. A tação, e até creio que ella é contraproducente. 
razão que milita para um caso milita igualmente Na sociedade brazileira tal qual se acha esta-
para outro ; não será isto enxert.lr um principio belecida, o:> filhos e as ti.lbas têai porção igual na 
novo na !e! da succo:ssiio qua11do toda a legislação herança paterna ou mato;rna; par conaequeneia. 
antiga se conserva relativamente a tod.>s os mais dsvem .. a por este facto rec.,nhecer, que são iguaes 
casos analogos' N!io acho acertado esta maneira as porções hereditaria,; ~aMo das mulheres como 
de enxertar um principio novo de jurisprudeucia dos homen11; e por isso não se pôde argumentar 
em uma legis lação a .. tiga, conservo~n.Jo-se tudo com a maí•Jria dtl fortuna dos dotes que :!e faz em 
que e:x1stia dessa legislação ácerca dos mais casos por parte das mulheres. Mas ha outra circum-
analogos. stancia nesta argumentação pela ~~~ s~_m.Q~ª-.ser __ 

-~-.Aínda_tenho a . observar-qlliHl-disposição - do- -conn-aproâucenle~o-a:rgãaien·todo nobre deputado, 
artigo me parect incomplet" ; querendo introd11Zir e é que em regu as mulheres, recebendo seus 
este principio novo de jurisprudencia estrangt-ira dotes, não estão tão l:.abilítadas para augmental-
oa successão dos collateraes, conjunctamente com os como os homens ; estes são empregados na 
os ascendentes, não previne as vaw1s bypotbeses sociedade em todas as profissões lucrativas, fazem 
que_ daqui necessaru,menta hão de &ucer, e que fortuna com mais facihdadé . do que as mulheres; 
ttarao lugar a mu1tas e diversas opiniões na por isso póde-:>6 com razão affirmar que em um 
pratica elo fóro. D1z o ~srtigo : -Na falta dos certo numero dado de casamentos as fortunas 
ascendentes legitimas, coa.eorrend1> os tllh1>~ t•a- pertencento:.s aos homens são maiores qne as qa.e 
turaes com ascendentes, herda a metade dos bens, pertencem ás mulheres. 
ficando cao~ a outra metade aosllSceodente:~. Mas Tambem não entendo que. seja procedente o~\ro 
o artigo oao declara como os ascendente~ são argumento prodmido pelo nobre deputado. D1sse 
chamados a herdar est'outra metade . Todo o !llho elle que os filhos naturaes não Um eoiucação 
p6de ter quatro aseendeotes no segundo aráo, e tão ·bOa como os legiümo1, que em geral não 
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sendo criados na familia paterna, não têm aquella hajão menos casamentos; Se pois a terça parte 
educaçeo que ordinariamente SP dá aos filhos da nossa população vem em cada -geração a ficar 
legítimos e ~ue por isso não devem ter d1rt>1to defraudada na m6tade dos quinhões da herança 
a igual h~rança. Este argumento milita contra o paterna, qual não :ltlrá a seção lenta desta lei 
nobre deputado ; pois,_ s~nhores, porque os pais em uma ~uccessà'l de seculos? 
desprezárào a educ_açao de seus fi lhos, qu~ndo A' vista destas considerações, acho muito pru-
erão obrigados a cu1dar delles, a lei deve a10da de11te que a camara não adopte precipitadamente 
punir esses filhos, privando-os da h•!rança? Al~m uma euxertia, mal cabida em minha opinião, 
de faltarem aos filhos uaturaes com a educaç"-o, na nossa legislação, sem primeiramente ser es-
defrauJão-llles tle mais a metade do quínllào tudada em todas a .. suas p>irtes. Se esta lei 
hereditario ? lato é requintar a Injustiça. ... pa~sar tal qual se acha, será uma origem inter-

I minava! de desordens, de duvidas immensas, de 
O Sa. R!"BOOQA.S :- Peço a pa avra para res- sentenças contradictorias dos juizes na prim-:lira 

ponder. instancia, na segunda e no supremo tribunal de 
O Sa. SouzA. M.LRTrNS:-Produzio-se mais em justiça ; serão preci~as muitas leis explicativas 

defeza do artigo que f'lie era moralisador : obri- para desenvolver o que se acha estabelecido nesta 
gava os pais a contrahir casamentos. _Se eu sem os desenvolvimentos necessarios. Por isso 
estivesse convencido que tal era o elfe1to da entendo que este artigo não convém senão quando 
disp .. siçiio deste artiRo, sem duvida nenh1_1ma quizermos adoptar o codigo civil, quando qui-
votaria por elle. mas disto não estou convenc1do. zermos formar uma legislação nova cujas partes 
Antes pelu contr11rio creio que a mõr parte dos possào harmonisar todas entre si, estabelecendo 
homens que têm uniões das quaes resultão filhos novas regras de successão tanto para os ascen-
naturaes não ttverào em vista ter filhos; se elles dent"s como pàra os descendentes e collaterae~; 
a!Jparece'm, são quas~ sempre contra a v<~nta~e tanto para os legítimos como para os naturaes, 
dos pais; e esta idea de _qu'!.. taes filhos . ser~o adulterinos, e incestuosos e sacrílegos. 
privados de parte do qulnhao heredlt>ll'lO nao o Sr. •ouza. França:-Sr. presidente, 
pôde por C•JDsequencia influir no pensamento da- eu disso a primeira vez que fallei sobre esta 
quelles qutt não iotentão ter filhos. materta, qu11 , se 0 projecto em discussão me-

A disposição deste artigo, segundo penso, ha recia alguma contestação, não era certamente por 
de ter eft'e1to muit•> damnoso: a camara sabe que causa da doutrina do art. 6•. Eu hei de Vl)tar 
a seção d.ts leis de successão é lenta, porém é em tercllira discussão contra o 111esrno projecto 
constante e perenne, é perpetua, vai lentamente por inr.ompleto, purque faz pouca honra á as-
tranaformando tüda a snciedade . segundo a ma· sembléa geral do Brazil, mas uão posso de1xar 
neira por que as successões se acbão estabelecidas, de dar o meu voto ao art. 6o, porque contém 
e mudo cum que se rllp•nte os quinhões pe!os mtolhor legislaç~o que a existente. 
herdeiros: a carnara se ha de lembrar que a dts- Senhores, o· direito succes::~orio dos filhos Ul'!!-
posição dus leis inglezas que priv.io as filb~s da gitimos está consignado na ord. liv. 4•, tit. 92-
igualdade na partilha dos bens t~m produz1do a mas que legislaçã.:> é esta? E qual é a legislaçà; 
accumulaçào das fortunas, das propriedades de que ora pelo projecto se lhe quer substituir? 
raiz em poucas familta~. donde resultou de-uma Eis-aqui duas questõtJS que cumpre esclarecer. 
parte a grande riqueza da aristocracia britanuica, A ord. do liv. 4• tit. 92 resente-se como outras 
e da outra a multidão de propriet11rios, e essa muitas do espírito do domínio feudal, que as 
doença social do pauperismo que tem evadido a dictou nos tempos remotos em que ellas se pro-
maxima parte do povo britan uico, para extirpaçii.o mulgárão: a nobresa era tudo nos estados da 
do qual não podem os seus estadistas descubrir Europa e o povo eru nada. P"rtanto, estabelcendo 
meios opportunos. essa urdenação a ordem de successào dos_ filhos 

Ora, eu chtuno a attenção dos nobres deputados illegitimos, creou dons direitos dtlf..,rentes, ;sto é, 
qne defendem o projecto para este ponto ; qual 0 direito de successão dos filho:~ illegilimos dos 
será o elfdto lento da disposição pela qual se nobres, e 0 dirsit,, de successão dos filhos ille
nwnopolisa aos filhos l~gitirno~ u ma1or -tuiuhào gitimos ~os plt~b6os, ahi denominadull peÕef! : ~as 
da herança? A acção l~:uta, constante, inevitavcl póde hoJe, depois de termos uma eoostmução 
dest .. l"i é que, depois do uma serie prolongada liberal como te•nos , conservar-se ainda esta 
de aunos, o monopolio das h~ranças deverá ficl\r l.;gislaçi\o de outros tempos, em que se consagrou 
a certas famillas, e a max•ma parte da sociedade 0 orinc1pto da desigualdade de direitos? Por ven· 
virá a ser reduzida ao qus hoje são os proletarios tura deve ainda 0 filho natural do plebêo ter 
da InK:aterra, isto é, a acçào lenta desta lei virá outros direitos de família que não sejão os mesmos 
a produzir no Brazil, ptlla cc.ntinuação dos se- dos filhos illegitimos dos nobres? Não s~sunmente; 
culos, u mal do ..Jl"uperismo que hoje tanto !1<1· entr.:tanto a uo~s11. legislação a respe:to ordena 
gella a nação hntannica. Muito principalmente que 0 filho illegitimo do nobre ou cavalheiro não 
porque eatre nós üs filhos naturaes são tm muito pos~a ber•iar d., seu pai como os leg•tia:os; ma,; a 
ma•or numero do que em quasi todas as nações re~peito dos filhos naturlles do plebê·• manda que 
da Eurupa ; co11sequencia •n~vitav"l do systema herdem de seu!! pais mesmo concorrendo com os 
de e:;cr .. vidão estabelecido entre nós, elftito fi 1 ti 
neeessario das duas raç11s, das quaes un1a ê lhos "g1 Ulos. . 
pos,.uida p~la outra ccmo cousa e não como 9 _Sa. JONQUIU&A :-Está derogada pela const1 
pessoa, e torna-se facil instrumento para ~;ac1ar tu1çao. . . _ _ 
as suas paixões. Dahí resulta que, seg~nd<) __ un_s ___ _ Q_Sa._ Souz.LF.RANQA.:-- A eonst•t~tçao--nao---

~-dados·-estatisticos·- ·que--teilbó-poaido colber a revoga as le1s regulamentares, mas s1m outras 
respeito dos nascimentos no Brazil, acontece que leis; e lauto é ass•m, q_ue nas no~sas relações· 
um terço são filhos naturaes, quando entre a• ainda ~;e guuda a ordon_aç!lo de q.u~ trate:'· Temos· 
nações da Europa a proporção dos filhos naturaes pois na mesm11 ordenaçao ~ous d1re1t':s dlfle!entes 
para os legítimos regula como de ~ para 8. 10, sobre a ordem da suc~essao, que_ nao estao re-
lõ, 17, etc. ; entre nós porém qua_s1 a _terça parte vog:_ados, ne~ o pod1ao ser se_na? _por uma lei 
dos meninos nascidos são ftlhus 1llegttunos, ao ord1nan<1, fe1ta couf,>rme a constltUtçao do estado; 
menos é o que posso colligir de uma relação d~ ., é ~ister por iss<J que uma l"i nova a este 
obitos nascimentos e casamentos que me fo1 respe1to -acabe com esta leg>slaçio de outros. 
eomm~nicada da província de Minas, e que foi tempos e costumes. Entendo que ~ reforma deve : 
colligtda offi.cialmeote. E~tou p_ersuadido que esta ser breve e c:.nteúda neste só · preee1to :-o dimto 
proVíneia oio é daquellas do Brazil que se posn de succesaãG dos filhos< illegi~imos doa nobr~ · 
reputar de costumei mala dis!<Olutos, ou onde· conteúdo- oa ·ord. do ltv ... ; -\1t. 92, -é es.teuiYo-
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aos filhos illegitimos dos plebêos ou peões de que o protesto de votar eontn o projecto em terceira 
tr:>ta a mesma ordenação. discussão, porque o julgo incompleto. 

Dir-me-l:ão que os filhos il\egitimos dos nobres 
succedião a seus país mediante carta de legití- . 0 s~. J~n.q~el~a.:-Sr. presidente, o pro-
ma~ão que obtinbão do imperante Mas, senhores, Jacto em discussao teve por base a necessidade 
não_ é ~er~ que ess~s ~lutas de legitimação nunca de reformar a nos3a legislação sobrEI succe99ão 
preJUdlcárao os direitos dos filhos legítimos 1 fundando-se em favor_ecer a prole não legitima: 
Havendo filho legitimo do nobre nunca 0 filho A <JUtra part.e do prO)ecto estabelece a maneira 
natural lhe succedia, ainda que fosse legitimado Eela qua1 se deve provar que fulano é filho não 
por carta do imperante. E' este pois o dir~ito que egitimo de tal ou tal pesS'la. Em verdade o 
eu entendo se deve fazer extensivo o todos os projecto é util quando exige a prova escripta 
filhos naturaes ou illegitimos. para este fim, porque a pruva testemunhal dava 

Agora direi qua os Srs. deputados que advogão lugar a muitas demandas que alteravão multo 
a causa do projecto laborão em um principio a paz das familias, 
que eu reputo erroneo. Entendam talvez q11e os O nobre deputado pelo Plauby disse que tam-
filhos naturaes succedem a seus pais por direito bem se póde falsificar a prova escripta · mas 
natural. Nego · lhes esle principio: a suceessão se esta se pôde falsificar, o que não s~ dirá 
deriva toda do direito civil; o pai tem obrigação da prova testemunhal, a prova mais fallivel na 
sim, por direito natural, ;do alimentar o filho época presente, como perfeitamente sabe quem 
natural todas as vezes que a este faltão as {a- te~ pratica d~ julgar? O q!le de máo passou no 
culJades physieas ou intellectuaes para elle se art1go respectivo deste proJecto foi que os tas-
alimentar a si mesmo; mas não tem nenhuma tamentos ainda que não tivessem as formalidades 
obrigação de lhe deixar seus bens; estes bens necessarias para serem validos , valessem ao 
pertt>ncem á família. e familia constituída legiti- menos como prova ordinaria de filiação : em ter-
mamente, cujos membros têm entre si direitos ceira discussão hei de me oppõr a este artigo, 
recíprocos de successào que derivão dos casamentos porque se os testamentos com as formlllidades 
legítimos. intrínsecas e extrínsecas se falsificão, quanto 

Senhores , a sociedade não pôde admittir o mais servindo elles para prova ordinaria da 
casament_o _natural como participante dos mesmos filiação, faltando-lhes essas formalldades! 
effeitos CJVlS dos casamentos legítimos; a soeis· Mas dizia eu:-o projecto tomou por base sus-
dad~ não deve reconhecer outros elementos de tentar a prole illegitima, dar garantias a esta 
associação senão os das familias constituídas por prole em desfavor da prole illegitima. Quando 
casamentos legítimos. Pois, se a sociedade re- o nobre deputado que ac:~bou de fallar disse que 
prova o casam~nto natural, como ba de approvar as ordenações forão feitas no tempo do fenda-
as consequencias deste casamento ? Como ha de lismo, e qua ahl só se tratava de dar privilegio 
fazer successivel o filho natural a seu pai 1 Em a~s ':lo_!>re'!, eu em um aparte disse que a coa-
todos os outros contractos milita outra conclusão; stltlllçao tmha acabado com todo!! os privilegias 
quando um contracto é reprovado por direito, que não erào necessarios por utilidade publica. 
niio póde produzir etreitos civis; e eu entendo Com effeito eu eutendo que quem julgar que o 
que no contracto matrimonial deve existir o mesmo filho natural do nobre é equiparado ao filho 
principio de ordem. Nenhum cidadão terá direito natural do plebeu, do peão, não julga con-
de chamar uma mulher para sua casa e cohabitar traria ' lei, mas conforme é ella, porque a lei 
com ella. constituindo assim família anomala; se das leis é a constituição do lmpllrio. Senhores, 
o faz, o seu acto est~ fora da lei, e não pôde a a ordenação GUe ú nobre deputado citou do llv. 
sua prole equiparar-se em direitos á que é legi- 4°, tit 92, não só tem por base o direito feudal, 
tima; elle deve casar.se segundo as lei~ civis como o nobre deputado diz, mas tambem a mo-
do paiz, e as nossas leis não reconhecem outro ralidade publica, a paz das famílias, a neceasi-
casameuto civil que não seja o casamento teli· dade de proteger a prole legitima. Ora, todos nós 
gioso ; a lei não protege pois_em regra senão a sabemos que os casamentos entre nós não se 
successão da prole legitima. promovem na razilo da nossa população, na 

Vindo agora & questão do artigo em discesãoo razão de um pa\z novo, cheio de recursos, e lato 
o que faz elle ? D t · d . it 10 porque os costumes não estão na sua pureza. A. 

_ . . ~ ermi'!8 que •re 0 suceessor leaisltlção d11v1-a aer um correc• ' vo desses cos-
adqumdo pelo pa1 legitimo do defunto deve ser " "' 
rE:sl?eitado. e que 0 filho natural herde seu pai tumes: um homem repu~nava muitas vezes dar 
conJuntamente com 0 avó. Nada me parece mais a sociedade uma prole 1llegitima, porque esta 
razoava!; pois ha de 0 pai do defunto, <,~ue deve prole encontrava dil!lculdade em herdar os seua 
succeder ao filho na falta de descendencia legi- bens ; porquanto, a legislação até prohibia que 
tima, ha de, digo, perder 0 seu direito de fadlia filhos illegitimos.pudessern herdar por testamento. 
legitima, direito recip!oco (porque 0 pai pôde Esta legislação estã. huje alterada, porque por 
perder tanto do fil~o como 0 fil.ho do pai), ha de testamento se póde deixar tudo a um filho ille-
perder, amda repito, 0 11eu direito adquirido, gitimo quando não se tem succesaão legitima 
segundo a IPI• sendo preferido pelo filho natural ascendente ou descendente. Já nesta parte estão 
que procede de uma origem reprovada pela os filhos oaturae_s bem aquinhoados; demai~, por 
mesma lei ? Não acho isto razoavel ; por conce- testamento o pa1 pôde diapór da terça em bene-
quencia o artigo me parece menos mão do que a fi.c10 dos. filhos naturaes. 
lei vigente quando _dlZ que,. concorrendo .o -filho-- ___ Mas . disse :nos o nobre deputado-a succefilliO 

·- · - -~u~tural com o pai do defunto, perde a metade é de d1reito natural, e portanto deve~ _herdar os 
di'IS bens do pai natural· e que 0 avO herda outra filhos ~e . q~alquer nat~r:eza que_ S~Jao.-:·;~ego 
metade. · • esle pnnciplo: a successao é de diro1to CIVIl, e 

Diz mais o artlgo:-quando o filho natural con
correr com o legitimo herdará metade da herança 
que houver de pertencer ao legitim<>.-Tambem 
m~ parece razoavel essa modi!ieaçiio, jã. que se 
n!l~ quer fazer justiça intl!ira 110 rigor dos prin
Cipias, que é exclu1r os naturaes de toda a 
:auccessão quando ha ftlhos legítimos ; direÃto que 
regula e sempre regulou entre nós a. auccessão 
doe · filhos illegitimos dos nobres. 

Em conclusão, eu hei de votar pelo artigo com 

a sociedade pôde estabelecer a respeito da .sue
cessão regras muito dilitinctai ·do direito natnral. 
O direito nallual o que ordena é que o pai 
alimente o filho. e isto é o que està escripto 
nR nossa legislaçio ; mas a sociedade não .Cluolr 
que a prole illE:gitima goze do mesmo espleDdor, 
do meamv direito que ·a prole legiüma. Ora, ha 
necessidade de inverter·se esta ordem de ~usasf 
Entre nõ1, como acaba de d.U:er o nobre · depu· 
tado por Piauhy, abundio OS . filhos n~MS ; 
e CWDp~e não animar .~sta pr.~le_ ; eU& l_lell!lla, 

. " 
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acaba, vem a ser um peso para o estado. O 
que convém dizer é que tanto o filho illegitimo 
do nobre como do plebeu estão no me:imO caso 
para herdarem quando nascidos ex soluto et 
#o luta. 

Portanto não vejo razão ou nece~sidade de re
vogar uma legislação que tem por si a diuturni
dade dos tempos, os costumes dos povos, e contra 
a qual não se levantou ainda voz alguma. 
Segundo a lei, o filho é aquelle que as justas 
nupcias demonstrão ; este e um principio santo ; 
a fraqueza do ente11dimento do homem na ap: 
prox:imação da morte, a fragtlidade do homem 
velho que julga ter filhos, as aslucias de uma 
mulher, tudo isto póde fazer com que se intro· 
mettão nas familiils pessoas a ellas estranhas. 

Não acho portanto que haja necessidaJe de 
reformar a legislação ; mas se ainda quizerdes, 
votai pelos dous primeiros paragrapho~ que não 
são tanto contra a razão, mas não pelo terceiro, 
pelo qual deve concorrer como filho legttimo o filho 
illegitimo. Este paragrapho é odioso á prole 
legitima; facultanJo que uma esposa casta veja 
seus filhos defraudados em favor dos naturats. 
Demais a ma1s, o projecto não distingue filhos 
n11turaes, são todos, é o incestuoso, aJ:.lterino, 
sacrilego, etc., etc. Attenda-se que a legislação 
actual parece basear-se em odio á prole illegitima ; 
para que o homem recuasse quando pensasse 
que ia produzir uma prole tida em menoscabo, 
para que uma moça não se prostituísse com 
facilidade vendo que seus filhos não podião ~ozar 
dos mesmos direitos, dos me,mos favores que os 
filhos legítimos. Mas pela legislação que se quer 
adaptar pôde o seductor dtzer:- eu hei de re
conhecer os vossos filhns, a legislação os favorece, 
elles hão de herdar.-E' mais um meio de seduc
ção ás incautas. 

Emfim, dos artigos deste projecto sómente dou o 
meu voto áquelle que_ exige a prova por docu
mento para as filtaçoes ; todos os outros são 
desnecessarios e perniciosos. 

A discussão fica adiada pela hora. 

ORÇ.A.Kli:NTO DA .TUSTIÇA 

Estando presente o Sr. ministro da justiça, entra 
em discussão o seguinte : 

IIINISTERIO DA .JUSTIÇA 

Proposta do governo 

• Art. 2.• O ministro e secretario de estado d'ls 
negocias da justiça é autorisado para despender 
com os objectos de:;ignados nos sejZUintes para· 
graphos a quantia de............. 1,462:4278928 

A saber: 

1.• Secretaria de estado ........ . 
2.• Tribunal supremo de justiça. 
3. • Relações •••.. , •.•.•••••••••. 
4.• Ju~tiças de primeira inetancia 
5.• Policia e segurança publica. 
6.• Guarda na~:ional. •••.••••••. 
7.• Telegraphos ................ . 
8.0 Bispos e relação metropolitana 
9.• Eventuaes .•••••••••••••...•• 

Município da cdrte 

10. Capella imperial e cathedral 
do Rio de Janeiro ................ . 

11. Parochos e igrejas ..•••••••• 
12. Guarda nacional do muni-

clpio ............................. . 
13. Corpo municipal permanente 

14• x..s&ro•····················· 

33:9508000 
73:400$000 

191:9068668 
899:8208000 
174:0108000 
100:0008000 

8:9538000 
89:7008000 
8:0008000 

90:8768200 
ll'>:464S220 

18:4008000 
251:8418200 

2:0001000 

15. Casa de correcção e reparos 
de cadê a........................... 88:0008000 

16. Presos pobres............... 25:0UOSOOO 
17. Illuminaçào................. 101: IOoSOOO 
18. Event_u~es......... ... • . . . . • • 20:0008000 
19. Ex~rctcl"s findos............ 8 
9 Sa. Pa~~:smENTE (depois de longa pcusa):

Nao havendo quem peça a palavra vou pór a 
votos. ' 

O Sr. Wanderley diz que estando a ser 
votjldo o orça~ento sem que seja discutido, v~·se 
obnga•lo a ad1a~1tar algumas refl.;xões que tencio
nava fazer mats para dtante e apresentar algumas 
emendas que elle orador espera não serão re
cusadas em vista _dos motivos que passa a ex: pôr. 
Em segutda lê e JUSLific .. as seguinte~ emendas : 

~< ~ I.•-: Secretaria. de esta~o.-E~ lugar de 
33.9508, ·h~ra-se: 32:2->08, abattda asstm a quantia 
de 1:7008 de um official fallecido, e 5008 no ex
pedtAnte. 

" $ 2.0 -Tribunal supremo de justiça. -Em lugar 
de 73:400$, dtga-se : 72:6008, pedidos no orça
mento de 47-48. 

. « $ 3. 0 -Rt>laçÕP.s.-Em lugar de 191:9068668 
d1ga-se: 201:3408000. ' 

. « ~ 7.•-TP.l-•graphos. -Em lugar de 8:953S 
dtga-se: 9:6258300. ' 

. « ~ $.•-BiSDf•S, etc. - Ern lugar de 39:7008, 
dtga se: 81:7~08, abatid .. s as:~im 8:0008 que na lei 
vtgente Já forao dado~ para obtenção da bulla de 
faculdades aos bispos. 

. « ~ 11.-Parnchos.-Em lugar de 15:4648220 
dtga-se : 13:46!8220. . ' 

" $ 13. -Corpo municipal permanente.-Em vez 
de 251 :~,U8~0, diga-se: 239:2858500, que o gn
vern.l nao pode txceder, SAgundu a lei n. 243 de 30 
de Novembro de 18-U.- Wanderley. » 

Forão lidas tambem as seguiutes : 
« ~ 5.•-A gratificação d'l chefe de policia da 

prov111cia rta Parahyba fica elevada a 6008. -C. 
Bastos.-Toscano de Brieo. » 

« Additivo, para ser co.locado onde convier.
A despeza com o culto publico fica por conta do 
corre geral. O ~overno é auto~isado a suppril-a 
pelo mesmo me10 com que o fo1 para supprir o 
deficit da presente le1 ; 6 na proxima sessão dará 
cunt& do numero de rre,.uezias existentes no im
p~rio.-S. a R.-Wanderley. » 

« Emenda substitutiva á do Sr. Wanderley: 
« A desptlza com o serviço pessoal e material 

das C•lth~draeH o~erá feita p'llo cofr6 geral. -Paço. I> 

« An ~ 4. 0 -Ju,tiças de 1• io~t •ncia, elevando-se 
os ordenados do• juizes de direito da província do 
Ct>arl\ a mais 4008 por comarca, 391:9568667. 

« Ao~ 5.•-P·•licia e 11t>gurança publica, ele
vandO·Stl a 600S os orde~tado,. do empregado de 
secretaria da provincia do Ceará, concerto de 
prisões, conducção e sustento de presos pobres 
em gerAl, 274:4108000. 

«.Ao $ 8.•.-Bispos, relação metropolitana. vi
garJOs, e ma1s despezas do culto publico, 550:0008. 

« Paço da camara dos deputados, 18 de Maio 
de 18!6.-S. R.-Silvt».-M. da Costa. , 

.« Ao Si 15 e 16.-Sejão eliminadas.-Silva. » 
« Additivo.-Com o sustento e vestuario dos 

presos pobres, repartinJ.o-se esta quota pelas 
províncias proporcionalmente, 25:0008. - Rodri
gues do# Santos. » 

O Sr. Fernandes Torres (ministro da 
justiça):- Responderei unicament9 ás dovidas 
quo oppõz ao orçamento o nobre deputado que 
acaba de fallar. 

Concordo com as emendas apresentadas pelo 
honr~do membro, á excepçlio daquella que diz 
respeito ao corpo de muuicipaes permanentes; 
porquanto todas ellas vêm consignadas no or
çamento que tem de reger no anno de 1847 a 1848. 
• umu são relativas • deepezaa que ae devem 
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diminuir nos difrerentes ramos do publico serviço, 
e outras que cumpre augmentar . 

Não posso porém concordar na emenda a res
peito tlo corpo de municipaes permanentes; porque 
o mesmo nobre deputado, para roduzir esta 
rubrica, funda-se unicam r.ute na razão de se 
não achar complet.o o corpo ; o que não me 
parece sufficiente para que a assembléa geral 
reduza uma despeza Qualquer, que de um dia para 
outro póda f11zer-se. O orçamento deve n.arcar a 
quantia necessariamente precisa para um ramo 
de serviço qualquer, e nEenbum incon"Veniente póde 
resultar senão da marcha contraria ao serviço 
pubEco, porque os ministros r~sponsaveis por 
eseas despezas têm obngação àe dar circumstan
ciada conta ao corpo legislativo das sobras que 
por ventura se devào verificar em uma ;ubri~a 
qualquer : bem vê o nobre deputado que a reducçào 
em uma rubrica como esta inbabilitaria o gcJverno 
para levar o corpo de municipaes perman~ntes a 
seu estado com~leto, como cumpre que elle esteja 
para bem continuar os serviços qne presta à 
tranquillidade publica, o que ainda não forào de 
maneira alguma co atestados. Muitas das despezas 
deste corpo ucbão-se decretadas pelo governo, para 
isso autorisado pelo corpo legislativo; e como a es
treiteza do tempo me não tem permittido entrar 
no exame detalhado dos difierentes despezas que 
correm pelo ministerio a meu car~o, o me;mo 
acontece a respeito Jesta ; mas opportunamente 
examinHrel todas e~sas despezas ; e verei as que 
sem prejuízo do serviço publico se podem sup
primir, e miudamente apreseotal·as-hei nesta 
casa. Com isto respondo á outra parte dú discurso 
do nobre deputndo relativamente aos çarcereiros. 

Julgo ter satisfeito ás observações do nobre 
deputado. 

O Sr. Coe~b.o Basto• :-Tenho de mandqr 
uma emenda à mesa. elevando a gratificação do 
chefe de policia da Parahyba ao mesmo qu& per
cebe o chefe de policia da província do Rio Grande 
do Norte. O chefe de policia da província do 
Rio Grande do Norte tem 6008000, de gratificação, 
e o da Parahyba 4008000. 

A camara bem vê que a província da Parabyba 
é maior que a do R to. Grande do Norte, o chefe 
de policia tem Je fazer maiores de111pezas para 
o bom desen1penho do serviço publico. 

O Sr. Rodrl~~:uea d••• Santos :-Sr. pre
sidente, não posso dispensar-me de tomac parte 
na discussão do otçamento da justiça, principal
mente para chamar a attenção do nobre ministro 
desta repartição sobre uma omia~ão Que eu noto 
neste projecto de lti, da qual póde resultar muitos 
inconveoi'lntea e gravíssimos males. 

Correndo as diversas verbas desta proposta, 
eu nã'l encontro entre ellas uma que se destine 
ao sustento dos presos pobres. Nós sabemos que 
a d~speza com o vestuario e sustento dos presos 
pobres até certa éDoca era feit& à custa dos 
cofres provinciaes; ·mas depois que a lei de 3 de 
Dezembro chamo11 a ~i a maior parte das despezas 
judiciarias, e todas as despezas propriameute 
polici~~.es, algumas assembléas provineiaes enten· 
dêrão, e na minha opinião, muito bem, que não 
lhes compt;tla mais fazer a despeza com o sustento 
e vestuario dos presos pobres, e eliminárão de 
seus orçamentos RS quotas que annualmente marca· 
vão para satisfação deste serviço. Esta medida tem 
sido muito funesta, porquanto teDI acontecido que 
em alguns lugares os presos têm ficado expostos a 
morrerem de nudez e de miseria, por não haver 
quem fizesse a despeza com o seu sustento e ves
tuario. Na provincia de S. Peulo a assembléa pro- · 
vincial que precedeu a esta que está funccionando, 
assembléa na qual domina vão idéas diversas das 
actuaes, e que por c;onsequencia niio podia ser sus
peitlo de autrír opiniões oppostas aos interesses da 
união, como alguem malieiosaments \em querido 

fazer suspeitar Acerca daqaelles que oecupio hoje as 
primeira!~ posições sociaes; a assembléa provincial, 
aigo, da legislatura passada, eliminou do orçamento 
a despeza com o sustento e vestuario dos presos 
pobres. O resultado foi que a camara municipal 
da capitl\l, que tinha a seu cargo a realisação 
dessa despeza, visto que alli se agglomerárão 
todos os presos da província, vio-se em sérios 
embaraços. Recorreo. ao governo da r>rovincia, 
este respondeu que no orçamento não tinha meios 
pata satisfazer a este serviço, que o orçamento 
gflral tambem nii.o contemplava esta despeza. 
Assim a carnarà municipal, receiRndo, com muita 
razão, os mãos effeitos que podião resultar em 
relação à. sAgurança. publica do abandoao dos 
presos, o que fez? Praticou um acto tllegal: das 
suas proprias rendas foi fazendo esta. despeza, 
e representou á assembléa provincial os apuros 
em que se acha.va. A assembléa provinciAl, que 
vio que a continuação de um tal estado de 
cousas era não só uma iniquidade, mas tRmbem 
podia comprometter a segurança publica, porque 
todos sabem quantos ;>ertgos póde occasionar o 
abandono de uma grande quantidade de homens 
encerrados em uma prisão, sem alimentos, e sem 
vestuarios, a assembléa provincial, digo, tendo 
em consideração por um lado a humanidade, e 
por outro lado as conveniencias sociaes, mandou 
indemnisar os cofres da municipalidade da quantia 
que tinha despendido com este serviço, e mandou 
ainda continuar pelod c·Jfres da provlncla as 
prestações p•~ra o mesmo serviço, considerando 
e11tas prestações como um adiantamento que 
seria indemnieado pelos cofres geraes, em tempo 
opportuno, seguindo assim a opinião jé manifes
tada pela legislatura anterior. Creio que o mesmo 
terá acontecido em outras províncias do imperio. 

UM Sa. DEPOTmo:-Não apoiado. 
O Sa. RonatGUES nos SÂNTos:-Diz o meu nobre 

collega-não apoiado ;-mas este não apoiAdO só 
posso tomar qr1anto á província de Minas Geraes. 
Póde sdr que em outras províncias que não s~jão 
a11 de Minas Geraes e do Rio de Janetro preva
leça essa mesma opinião, póde ser que julguem 
que é mnito consequente que os cofres provinciaes 
não fação essa despeza com o sustento dos presos 
pobres, quando as outras despezu de policia e 
JUStiça estão a cargo dos cofreA gerae~, e então 
achar-se-hão esses infelizes nas mesmas clrcum
stancias em que se achérão os preeoe da capital 
d&. província de S. Paulo, e talvez em peíor 
posição, porque póde ~contecer que as munlclpa
dr.des das outras provioclas não tenhlo meios 
sufficientes para t.t.zer ea•a deapeza, como feliz · 
mente tinha a municipalidade de S. Paulo. 
Pertencendo aos cofres geraes todas as despt:Zaa 
de justiça e policia, a despeza com o sustento e 
vestuarlus dos presos pobres deve ta:nbem per
tencer aos cofres geraes, e por isso no orçamento 
devt!m-sa decretar os fundos neces•arloa para esse 
serviço. Não entrando no orçamento que se dis
cute um" verba que contemple esta despeza, 
julgo que haomissão: convencido pois da existencia 
dessa omissão, e dos mal!!& que della podem _resul
tar, pretendo reparal-a, mandando·& mesa uma 
emenda consignando uma quota para ser distribui da 
entre as províncias para fazer-se a despeza neces· 
saria com tal serviço. 

Creio, Sr. presidente, ter justificado a emenda 
que me propuz mandar à meaa; maa jà qui\ tenho 
a palavra, me aproveitarei della para pedir uma 
explicação de uma duplicata de verba que encon- . 
tro no orçamento. Veio 11.ma -vetba ~ua dt~ll\)ezaa 
eventuaes de 8:000$, e depois vejo repe_t_ada a 
mesma verba na importancia de 20:0008 DO 
munieipio da côrte. E~ não posao comprehender a 
nect!saidade desta dividào de verbas, porque, se 
são nee.essarios 28 contos de r6is para deapezu 
evflntuaea no mintat.rio da jt&atiça, deviio-le pedir. 
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englobadamente, e não fazer-se separação de oito 
contos para despezas gsraes e 20 contos para 
despeus do muolcipio da cõrte. Não ;llcanço a 
razão por qu~ se devem fazer desp~zas. eventuaes 
na importancta de 2<\:000S no munlctpto da cOrte, 
quando 8:0008 são bastan~es para despezas de 
igual natureza em todo o tmperto. 

Seguudo eu posso comprehender, parece que 
despezas pertene~m á ciasse daquellas que em 
outros paizes se denominão- (undos secretos,
para certas despezaa que a policia faz, uus que 
se não pubUcão, e das quaes "e não dá conta. 
Mas , se tal é a verdadeira natureZ•l do~sta des· 
peza, então pergunto eu o motivo por que não 
se ha de pedir uma quantia que o ministerio 
julgue necessaria debaixo deste titulo - fundos 
secretos T 

UM Sa. DEPUTADO dá um aparte que não ou· 
vimos. 

0 SR. RoDRIGUES DOS SANTOS:-Creio que posso 
informar ao nobre deputado que a quota que ~e 
in titula-policia e segurança publica-despende-se 
toda com o pagamento dos empregados assalariados 
pela policia, com os arranjos da cnaa da policia, 
e com outras despezas do pescoal e do material. 
São duvidas que me suscita a leituf'a do orça· 
mento , não acho nos meus proprios meios o 
modo de dissolvêl-as, e por isto não tenho outro 
remedio seuão pedir explic~ção ao nobr., ministro. 

Veio á mesa uma emenda que deterwinti que 
pelos cofres geraes se pague :!. despeza com o culto 
publico. Sr. presidente, eu que me prenunciei pda 
necessidade de consignar-se no orçamento uma 
quantia para o sustento e vestuario dos presos po
bres, por considerar que esta despeza é propriamente 
geral, parece que dever-me·nia igualmente pronun
ciar por esta emenda, que manda pAssar para os 
cofres geraes a desptza do culto publico. Reco
nheço que em regra o culto publico é geral , e não 
provincial (apoiados), mas a força desta principio 
não me levará a admittir a consequencia que 
sejão della dispensados os cofres provínciaes , 
porque já no anno passado tive occasiào de expór 
á casa os motivos por que eu admittia esta especie 
de inconsequencia. Eu então observei que, quaudo 
se fez a divisão das rendas geraes e pruvinciaes, 
contemplou-se a despeza do culto publko e jus
tiças territoriaes como despezas propriamtlnte 
p.-ovinciaes, e consideradas destB mane1ra, fez-se 
a rep11rtição das rendas na devida prc porção ; 
derão·se ás províncias rendas para fazer lace a 
estas despezaa. Se jt. entl!.o ae acreditava que o 
culto publico devêra ser suatent:1do pelos cofret! 
geraes, nlo se llariào cer•.as rendas ás províncias; 
então se deduziria uma quanttdalle de renda 
neceasaria para o cofre geral pagar essa daspP.za. 
Sendo isto inquestionavel , o que acontecena se 
acaso nós fossemos lançar este encargo sobre os 
cofres geraea! E' que as proviocias continuarião 
a gozar das rendas que forão dadas para fazer 
este serviço, ao mesmo tempo que ficavão isentas 
de tal pagamento. Ora, isto é uma especie de ardil 
que nao me parece muito digno de um parlamento. 
Por mais extremosos que sejão os no~so~ affectos 
a bem dos progressos de nossas províncias, por 
mais dedicados que sejamos aos melhoramentos 
de nossas províncias, acho que não devemos levar 
estes alit.s nobres sentimentoa ao ponto de sere!JI 
prejudicado• os interesses da união. Se acaso 
!ossemoa lançar sobre o thesouro nacional uma 
despeza que devia ser feita pelas províncias com 
ae rendas que lhes forão dadas para esse fim, 
seguramente oftendiamos o interesse geral. Votarei 
portanto contra esta emenda • como o fiz o anno 
passado. 

Não me sentarei ainda, Sr. presidente, sem pre
Taleeer·me desta occaaião para chamar a attençiio 
do nobre ministro da justiça sobre uma necesstdads 
palpikote do pais, uma neceaai.tade que o paiz 

todo reconhece, que nós temós certeza que ci nobre 
ministro igualmente o reconhece, como o declarou 
no seu relatorio. Essa nAcessidade, Sr. presidente, 
vem a ser o emprego constante e Incessante de 
todos os esforços do governo para que s~ consiga 
qmmto antes a revisão da lei de 8 de Dezembro 
de 184l. 

Sr. presidente, um dos titules, uma das razões 
por que grande parte dos actuaes deputados se 
~<chão nesta cas!l. ~ a crença em que o paiz estava 
de que elles virião aqui para pleitear esta nobre 
causa (apoiados), causa esta • Sr. presidente. 
tanto mats facll, tanto menos perigosa, quanto é 
certo que hojtl não ha uma só voz que possa 
conscienciosamente levantar-se para sustentar 
semelhante legislação (apo1.ados) quando a pratica 
tem convt~ucido a todos de que ella não póda ser 
a legislação de um novo civilisado, de um povo 
regido pelo systema constitucional, que não pôde 
ser a legislatura de um paiz que quer a verdade 
desse systema. (Apoiados.) Ora, sendo tão fehzes 
as circ•tmstancias, havendo um accordo unanime 
do paiz a r~vor da reforma dessa legislação, não 
sendo as vozes que contra ~>lia se levantão as de 
um partid<). mas sim a manifestação geral e in
distincla da opinião de todos os brazileiros, creio 
que não ha occasião mais propri~t para que o 
governo se occupe de tão importantA objecto. 
AtrbVO·me a pedir isto, porque eu supponho que 
os trabalhos do governo devEm estar, senii.o findos, 
já muito adiantados. V. Ex. recordar-se-ha do 
que houve a este respeito no anno passado. A 
camara tinha iniciado uma lei acudindo com na 
providencias que julgava como mais essenciaes 
para a reparação do.s males mais graves resul· 
tantas dessa legislação. O ministerio, V. Ex. o 
vio e o paiz todo presenciou, Vtlio por estorvo aos 
nossos trabalhos, qur.lificando-os de incompletos. 
O ministerio reconheceu que a legislação vigente 
é contraria á constituição : n.as reconhecendo que 
o trabalho encP. tado peia camara não era completo. 
não tirava todos os defeitos da legi-lação actual, 
pedio o adiamento do projecto quA diMcutiamos ; e 
pedio esse Rdiamento com a promessa soleome 
fe;ta perante o paiz inteiro de quo o ministerio 
ia-se occupu de apre~entar uma proposta com· 
pleta, melhor do que a apresentada pela camara 
dos deputados, proposta que rumeJiasae todos os 
defeitos e satisfizesse a toda1 as necessidades. 
(Apoiadol.) Não posso crêr quu. o n•inl11terio que 
contrahio um tal empenho para com o pniz inteiro, 
deixasse de cumpril·o, e por isto estou convencido 
de que o mlniaterio trabaliJou aa~lduamente para 
a satlsflçiio deste empenho; ma•, ae o trabalho 
não está concluido, deve eatar em um ponto hl 
de adiamento, que I<Jrá fa ... il ctlncluil-o. 

E' pois o meu pedido quo o nobre ministro 
consulte quauto antes 001 trabalhos que devem 
existir a este respeito na secretaria ; veJa se estão 
conformes aos 11eus princípios, o que niio pôde 
deixar de acontecer, porque são obras de um 
ministerio que partilhava as ntesmas opiniões que 
o nobre ministro. 

Veja peis o nobre winistro estes trHbalhos, 
eurnine·os para bem do paiz, para bem da 
dignidade da camara que o apoia tão leal e de· 
cididamente, e traga·os quanto antes ao nosso 
conhecimento, auxilie-nos nt~ cumprimento deste 
dever sagrado que contrahimoa para com o paiz ; 
auxilie-nos no desempenho do mais serio, do mais 
grave dos nossos compromissos. (Apoúados.) 

São apoiadas as outras emendas. 
O Sr. Fernande• Torre• (ministro da 

;ustiça) :-Responderei succintamente ao nobre 
deputad"' por S. Paulo que acaba de fallar. 

Observa o nobre deputado que uma falta existe 
Do orçament.o relativo ao sustento e vestuario 
dos presos pobres ; maa eu devo declarar ao 
nobre depu\ado que esta rubrica não tem vindo 
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no orçamento geral por estar a cargo das pro· 
vincias, cujas assembléas em geral têm decretado 
quantias sufficientes para esta despeza ; ma11 se 
o nobre deputado julga que elia deve ser feita 
pelos cofres geraas, então é uma deliberaçã•) nova 
qud á earnara cumpre resolver: creio ~:ntretanto 
que não é couvenif'nte nas acluaes circum. tancias 
alterar a que existe a re:opeito ; porquanto nem 
se pôde de prompto estimar as de~pezns que 
faz~m as provincias com este ramo de serviço, 
nem convém augmentar por esta· fôrma a despeza 
gernl, sem previo exame para bem avaliar se uma 
tal despeza é provincial ou geral. 

Quanto á outra duvid>~ que apresentou o nobre 
deputado a respeito das despezas eveutuaes, creio 
que o não faria se considerasse a natureza dellas; 
é verdade qu~;~ a quantia de 28:0008 póde ser 
superabundante em alguns annos, mas em outros 
tem ella sido insufficieute, e consequentemente 
o respectivo ministro a tem supprido com sobras 
de outras rubricas ; eu creio porém que a quantia 
de 28:0005 é razoavel e deve cbegar para <>fim a 
que ella se destina. 

R•lativamente ao pedido de ·.!Q:OOOS para o 
município da cOrte, e 8:0008 para as províncias 
provêm esta ddferença de que em todas as pro· 
vincias, consignão as asseD1bléas provincia~s uma 
quota para taes despezas, o qne não tem lugar no 
município da cOrte. 

I 

Pelo que respeita aos parochns, crtlio que esta 
despeza se poderia fazer pelos cofres geraes ; mas 
julgo qut'l a assembléa geral não obrará com pru· 
dencia determinando que desde já os cofres geraes 
sejão sobrecarregados eom as despezas do culto 
publico em todo o imperio ; porque, com bem 
disse o nobre deputado, quando se !l!z a divisão 
das rendas, teve·se em vista que as províncias 
c:\rregariii.o, tanto com esta despeza como aquella 
que se !azia com os juizes de direito, que depois 
passârão a ser pajlOS pelns cofres geraes, allivian· 
do·se por esta fórma as províncias de uma despeza 
bem conslderaval. Agora responderei ao convite 
que me faz o nobre deputado de modificação que 
oe pretende fiiZer á lei de 3 de Dezembro de 18n. 
Asseguro an nobre deputado que tenho os mais 
ardente~ desejos de que nesta sessão se trate da 
modificação dessa lei ; rev,)gando·se, ou modifi· 
caodO·&e aquellas disposições que no entender de 
todos os partidos, ou não estão em harmonia eom 
a eonstituiçiio (apoiados), ou offtlndem os direitos 
e garantias soeiaes; as~im como aqueUas que 
com fundamento razoavel lêm suscitado os le· 
gitimos clamores da populaçiio em geral. (Apoia
dot.) A camara, porém, vê que ea não posso 
i" apresentar um trabalho a este· respeito ; 
comtudo aRseguro ~ camara que, aproveit11ndo os 
trabalho~ que exi1tem, apresentarei quanto antes 
uma proposta que, como disse, reforme aquillo 
q na 11 experiencia tem mostrado menos conveniente, 
e o paiz desde a pub\ir.ação de semelhante lei tem 
até hoje reclamado. (Apoiadol.) 

Procurarei pois apresentar em ·tempo, não só 
este trabalho relativamente á lei de 3 de De· 
zembro, mas tambem a respeito de outros pontos 
da legislação qus dizem 1·espeito ao poder ju· 
diciario. 

o · Sr. Moura MaKa.lhâe•:-Existe uma 
emenda mandada pelo honrado membro pela 
Bahia, para que a despeza com o culto publico 
fique a cargo dos cofres geraes. S. Ex. o Sr. 
ministro da justiça acaba de enunciar·se contra 
essa emenda por emquaoto, dizendo que ainda é 
preciso algum exame previo a respeito das rendas 
das províncias para melhor se poder decretar 1\ 

despeza com o cult.o publico, porque esta despeza 
monta em 750:()()()S, e que ta~vez não convi• 
nba fazer-se immedíamente sem os neceasarios 
preparatorios. 

Eu peço licença a s. Ex. para divergir da 

stta opinião, entendo que desde já sem inconve
niente algum póde a as$embléa gerai decretar a 
quantia no>cessaria para a sustent~çào do culto 
publico . E' n~gocio hoje av~riguado, e a respeito 
do qual é inutil expP.oder novas razões, de que o 
pessoal do culto publ,co, tanto pelo que diz res
pP. ito aos parochos como aos conegos dos diversos 
cabidos, é objdCt•> g~ral, porquanto todos est~s 
empregos são hoje providos em Cflnsequencia de 
deliberação do governo rmperial. O culto publico 
é garantido pela constituição • do estado, e de 
fórma algu'?a póde s"r con~ider.ado como negocio 
das prov1nc1as. O corpo leg1slat1vo tem decidido 
por vezes que esta despe~a deve ticar a cargo dos 
cofres geraes, assim como jà sa procedeu a res
peito d.a"' j _ustiça~ territoriaes. Ora, se o poder 
legrslati'~O. Ji reconhe~eu que as despezas f~itas 
com os JUIZes de d1retto e os mais empregados 
do poder judiciario devem ser fllitas pelos c<lfres 
gerae~, semelbuntemente se deve proceder ácerca do 
culto f'Ublico . Eu peço ao nobre ministro que 
reflicta um pouco no que se passa nas províncias, 
e então convencer-se-ha que é necessario tomar-se 
de prompt•l uma medida a este respeito. Algumas 
assembléas provinciaes, em conseque.tcia mesmo 
de deliber••ção desta casa, e do assentimento de 
outros antec~ssores do nobre ministro tannuindo 
o anno passado o então ministro da justtça a uma 
emenda semelhante), elirr!inárão de seus orça
mentos a quantia que até então marcárão para 
o culto publico. O que acontece é 'JUS provincias 
ha em que os empregados do culto publico não 
percebem quantill alguma, e tal é a província do 
Maranhão. Os empregados do culto publico no 
Maranhão tanto parochos como conegos, estão 
sem perceberem suas congruas. S~>~á isto justo, 
não baverá iniquidade consummad: em não pa
~ar·se entpregados de uma categoria tão elevada? 
.:.e .assim têm procedido as assembléas provin
ciaes, é porque no corpo legislativo se tem sanc
cionado a i.iéa de que hoje não é licito duvidar 
de que estes empregos são gerae~, e como taes 
devem ser pagos pelos cofres geraes. Em conse
quencia disto, a assemblé:t do Marr.nhão não 
decretou quantia alguma para os empregados do 
culto publico. Julgo por isto que nós devemos 
marcar a qu!lntia necessaria para a sust11ntaçiio 
dt1 taes e111pregados, porque nllo é justo que 
quando empregados Jas outras classes percebem 
~<eus ordenados, tão sómente os ministro do altar 
estejão privados .dos que lhes pertencem. Se 
alguma aesembléa provincial ainda por equldr.de 
consigna qu~tntill no seu orçamento para pagar aos 
parochos e r,onegos, outras entendem que devem 
l!roceder de uma maneira contraria. lato posto, 
Sr. pre~idente, é justo, é dfl minha. mora.lidade 
que taea empregados nãn fiquem desprovidos 
daquillo que lhes é devido, e por conaequeocía 
eu entendo que o corpo legislativo eatt\ na rigorosa 
obrigação de pagar a t•es empregados. Nlo julgo 
port~nto ineonv~oiente algum em se mandar fazer 
a conta de cujo trabalho a illustre commiasão 
respectiva se póde encarregar á vista das fregue
zia~ e dos cabidos existentes no imperio, e dos 
diversos empreg>~dos que os compoem, e no orça-
mento marcar·se a quantia necessaria. __ _ 

Eu peço ~ casa qae re.tlicta um pouco que as 
assembléas provinciaes têm direito a que o corpo 
legislativo geral marque esta quantia, attendendo 
que se tirou ás províncias os supprimentos que 
anteriormente tinhào. Com estes suppfimentos é 
que se faziiio as despezas, tanto de Justiças terri
toriaea, com') eom os parochos e conegos. Nem o . 
governo imperial deve trepidar, cui<lo eu, em se 
m-..rcar esta qo1antia na idéa de que as aa1embléas 
provinciaes podem aqgmentar a despeza do culto 
publico com a creação de freguezias deanecessariaa; 
porquanto o nobre ministro sabl) perfeitamente que 
hoje,para se dar a saoeção a uma lei provincial 
que crêa uma !reguezia é neceaaarfo primelrame•te 
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ouvir o ordinario do lugar : é em consequenria 
de exames muito ci•cumsp~ctns e miudos ijUil hoje 
as a•sembléae rrovinciaes tr..tão de crear novas 
frq~uezias, e ellas, segun.lo a historia das mesmas 
as~ .. mbléas pr<>vinciaes, procedem hoje e.;rn b~s
tante parcimoni:l. Se yois uão ha tern0r 9ue 
se augmentem demasiadamente as freguezu1.s, 
nenhum rPcPio pôde haver am ~e mRrcar a quantta 
prPcisa para congrua;; dos _r;::spPctivo< paroch<~S-

Sr. presid~>nte, eu enunctet~me desta manet~a 
impellido pelo _interess_e pubhco, por•1?anto_ nao 
acho uada ma1s dPSlll! oso, nada m~JS rumoso 
para a soci~dade do que vêr os mioi!'tns do ~tltar 
com menos consideração do que qualquer outro 
empr~gado. Parecia-me 9u~>, sendo entre ~õs a 
r~ligião catbolica apostollca romana .<l re1tg1aJ do 
estado deve merecer toaa a consideração tanto tio 
govern~ como do corpo legislativo. Cuiopre por
tanto que o corp<> Je:;:islativo consi:::n~> a quantia. 
necessaria para a dt>cente subsistencia dos em
preg&dos ~o cu~to ~ublieo .. A~aso merec~m mais 
considerao;ao as Jnsttças terntor1aes ? Logo que ~e 
interpretou o acto addicionHI, logo que st> de
monstrou que a nomeatão dos juizes de direito 
não era da competencia das províncias, como até 
ahi se entendia·, mas ~im do governo imperial, 
immediatamente não se consignou a qnantia para 
pe.gameiJto dos juizes de direito? D••vemw,; pro
ceder da mesma maneira a respeito do culto pu· 
blico. 

No anno passado, Sr. presidente, eu fui de 
opinião que por ora nós consignassemos a quantia 
tão sômente para os conegos e não para os viga rios, 
e propnz isto, percebendo que uma grande quantia 
não pa,;saria no senado ; pc•rém a casa não esteve 
por isto, e votou a quantia necessaria tanto para 
os pa.rochos como para os conegos. H "je mudo de 
resolução. dou inteiro assentimento á emenda do 
nobre deput:1do para que os conegos e parochos 
fiquem a cargo do cofre geral. E' preciso attend.,r. 
se a que as provinda~ têm mesquinhos rendi
mentos, e que se algumas ha que têm rendimentos 
de s obra, é par~t fazer fuce ~;~. outras muitas dc!S· 
pezas provinc1aes. 

A província do :Mara11hão tem rendiwentos 
muito diminutos, e como o Maranhão estão outras 
provinciBli, qutl difiicultoi'IUr..eute podem pagar 
todos Olf tõtllS funccionarios. Os nobres depu
tados que se quizeram conveucer desta verdade 
con çersem com os collegas rias diversds pro
viuciss, e tlles dirão se oa empregados dellas 
não estão c•1m 3. 4 ou 5 meze>~ de ordenad~s 
atrazados. lsto é devido não I'Ô a deficiencla 
das rendas, mas tambem ao deleixo da arreca
dllção ; porént todas estas couaas não se melhorào 
de prompto. Se ha má arrecadação nas rendas 
provincia~:s, hmbem é muito boa a arrecadação 
das rend~~os geraes. Portanto voto para que passe 
a quantia. IIP.cessaria parR o culto publico, na 
conformidade da emenda m~tndada á mesa 1-elo 
nobre deputado pela Bahia. 

o sr. Souza Martlne:-Eu estou disposto 
a votar pela proposta do g•lverno com algumas 
modificações, mas pedi principalmente a palavra 
para combater as duas emendas que farão ulti
mamente apresentadas , uma relativa com a des
peza r~ita com os presos pobres, e outra ácercj,\ 
do pag11meoto do culto publico. 

Sr. presidente, eu desejaria que a nobre maioria 
da casa, apoiasse uma indicação que mandei á 
mesa e _que creio não pôde ser di:~cutida hoje na 
fôrma ao regimento. Esta indicação tem por fim 
declarar-se no regiment" da casa que se não 
admitta na di~cu!lsão da lei do orçamento emenda 
alguma que tenha por fim augmentar ordenados 
ou gratificações de empregados publieos. 

Sr. presidente, a razão por•lU" todos os annos 
a diseus~ão da lei do orçamento se prolonga tão 
extraordinariamente, provém dt)a muitos preten-

dentes que incommodão aos Srs. deputados pe· 
dinoio lhes augmento de ordenados, cada um tem 
S•'us atilba•ios, e que,·em augmentar o ordenado 
de sens <lmigos, fazem-se traus"cções mntuas, e 
as<im v:io pllSS~~ondo, muitas veze~ irre1l~ctida
mente emendas qne augmsntiio o orden~~odo de 
empregndos que aluis o tiuhão em justa proporção 
c0m o d•J outms repartiçõt-s; e uma vez aug
tn .,n t<tdo o ordenado de um, apresentão-se logo 
outros que tamb•mt querem augmento, alle~ando 
estarem mal aquinhoado1s a vista do que se 
succedeu ao afi lhad o. Eu creio que este methodo 
dfl mandar emendas augm~ntando orãenaJos é 
paculiar do orçamento do Brazil. Este vicio do 
reg!menV\ ~ tão ruinoso, tàu pertubador de 
nJssas discus~õe,;, q11" a discu,;sâ'1 da lei do 
orçamento ~·J demora sempre n••sta cam11ra um 
ou dous mczes, quando em outros paizes vejo 
progredirem semelhantes discussões muito •tifferen
t~mente, e com extrema rapidez, deix'lndo assim 
o espaç.1 necessario para as camaras occuparem-se 
de outras discussões importantes. 

Depois de fazer esta obs•;rvação, occupar me
hei agora de uma emenda que o nobre deputado 
apresentou para se P"gar a despeza do vestuario 
e sustento dos presos pobres pelos cofres geraes. 
Senheres, tu acho que as despezas feitas com 
os presos pobret~ seriào melhor cla•sificadas 
entre as despllzas geraes. Estas despezas devem 
pertencer de sua natureza á administração geral 
como apeudiculos da administração da justiça, 
mas ellas m·>ntarião aclualmente a sommas mui 
consideraveis qu'l desfalcariào excessivamente a 
recl!ita g~ral. Para se fazerem as despe:tas com 
os presos pobres em todas as províncias talvez 
fossem necessarios 200:000$ ou pouco menos. 
Supponhamos porém que fvssP.m cento e tantos, 
como diz o nobre deputado, 140 ou 150: não fiz 
o calculo de toda essa despeza, para o que era 
preci!>o ter pr~sente as leis provinciaes em que 
elle se deve basear, não posso portanto dizer 
exactan1ente em quanto ba de mor.tar ; mas esta
remos nós em estado db fazer augmento tão con
!ideravd na despeza, quando o Sr. ministro da 
fazenda, no relataria respectivo, declara existir 
um deficit de 2,400 e tantns ~ontos ? Eu supponho 
que não. Esta mesma argumeutaçãn se póde en
tender a respeito de outra ~;menda que trata da 
àespeza necessaria para a sustentação do culto 
publico . Um nobre deputado mandou uma emenda 
con.;ignando para ~·ta despez a quinhentos e 
tantos contos de réis, mas de um dos bancos da 
carr.ara ouvi um Sr. deput!ldo mui competente 
nestas materias declarar que 700:0001! não seriào 
sufficíentes. E' uma verdade. 

Um Sr. deputado pela Bahia diz que não se 
trata da despezll, mas do direito. Senhores, aqui 
não ha direitv, o que pôde haver é mais ou menos 
conveniencia. 

Diz o nobre deputado que e~ta despeza por sua 
natureza deve ser geral. Não sei em que se funda. 
Diz elle : -Porque os vigarios são empregados 
gcraes-. Isto não está muiLtJ liquido conr.,rme o 
acto addicional. Antes este .!eclaraudo que só 
os bispos são empregados geraes, assás deixa 
entender que os parochos são empreg11dos pro 
vinciaes, ácerca doa quaP.s só compet~ ás assembléas 
provinciaes legislar 110hre o numero e creação de 
parocbias, competindo ao gov~orno geral a sua apre
sentação e nomeação. Mas diz o nobre deputado que 
uma vez que compete ao governo ~era! provêl-os e 
nomeai-os, é geral a despez<t. Nãn é isto conse
queneia neceasaria. Na maior parte da!l mon'lrcbias 
da Europa, mesmo absolntaa, o provimento doa 
parochc•s pertence em regra ao monarcba, que 
é padroeiro da igreja, mas estas despezas são 
rl'gularmente feitas pelos comparochiano" de eada 
fregue%ia, & quasi loJas as fregueziaa têm renda 
destinada para isto. Por isso não aei qual a razão 
da ligação que haja entre a compc!tencia do 
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monareha para promover os beneficios aponb•dos 
e ser a despeza feita pela assembléa geral. Não 
vejo que nisto haja dependencia mutua. Maior 
dependencia acho eu na attribuiç:<o rie creHrem 
as assemblés provinciaes parochias, que lhes eom
pP.te dividir e subdividir, Parece qne pôde haver 
algum perigo no exercício desta attribuição, sendo 
os parochus p~gos pelas rend~s geraes, porque 
a cam11ra sabe que ~m ~:egra os povos inieressào 
em ter paroehos e as freguezias ao pé de casa ; e 
como os deputados provinciaes, ou seus amigos, 
são interessAdos em multiplicar essas creações de 
parochias, e não têm que carregar com a des··eza 
das congrua~, é natural que tendão a abusar muito 
dessa faculdade de crear fregu•ezias. 

Ora, será conveniente que as assemb!éas pro
vinciaes isentas do encargo das congruas tendão 
a subdividir ao infinito as parochias 'l E com 
tanto mais razão se deve rece.ar isto quanto ellas 
em geral no Brazil são muito vastas e mesmo 
popul•·sas, porque eu tenho sobre eate ponto feito 
alguma indagação estatistica dos outros paizes, e 
não tenho conhecido paiz nenhum catholico onde 
haja fregnezias tamanhas como no Brazil. Nós 
temos actualmente, segundo meus calculo& <1ue 
podem talvez ser falliveis, ma,; que não se afas· 
taráõ muito da verdade, seis milhões de habitactes 
e 924 parochos e freguezia•, de sorte que, termo 
medio, compete a calia freguezia roais de 6,000 
habitantes. Nos paizes da Europa de que tenho 
conbeciment•> não ba nem um onde as freguezias, 
tetmo medio, cheguem a ter 2, 000 habitantes, e 
em muitos delles, nem mesmo chegão a ter 
1,000. Daqui nasce por consequencill uma extraor
<tinaria tendencia para se angmentarem as fregue
zias, e como subdivididas est,•s dimwuem os bene· 
zes e em,,lumentos dos parochos, nova tendencia 
para augmentarem as congruas; e toda essa 
despeza virá a carregar sobre a renda geral, já 
tão mingu:1da que não pôde bastar para satisfazer 
as despezas vublicas. Se porém as assembléas 
provinciae~ pagarem as C•'ngruas, ellas Stlrão 
mais circum~pectas em não cre11.r freguezias novas 
ou augmentarem congruas, sem terem a renda 
sufficieute para taes despezas. Mas todos estes 
inconvenientes entendo eu que se poderião evitar 
acautelando-o~ por outro modo, que era regulando 
as c"ntribuições que OR freguezes têm de dar 
aos vigarios t~m es€ala tal que pudesse ser suf
ficiente para sua sustentação sem necessidade 
do augmento das congyuas. Mas, como disse, 
tudo 1sto nfio prova que de <tireito ao governo 
geral compete o pagamento das congruas dos 
vlgarios. Antes pelu contr!lrio pen:<o que as 
eongruf\s dus 'lligarios entrão no numero de c,,rto 
genero da dtll!pezas publicas que convém muito 
locallsar. Neste j;(enero de de~peza colloco as do 
culto publico e da instrucçào primaria. E' mister 
que aquelles a quem aproveita o cnlto e a 
instrucção sejão os que concorrão para as des
pezas, aliás o abuso é mnito mais susceptível de 
verificar-se quando a despeza é feit11 por aquelles 
a quem ellas não apr<rveitão. Portanto votarei 
contra a emenda que manda fazer pelo cofre 
geral a despeza com o cult.:J publico. Talvez 
que fosse mais admissivel aceitar uma emer.da 
relativa ás despezas do culto que comprehendesse 
sômente as do cabidos, porque sobre estas não 
é facil que as assembléas t rovinciaes abusem. 
Porquanto, os bispados são creados por lei geral, 
e o pe8soal c.los cabido!:' é fixado pelas consti
tuições ecclesiasticas e dos bispados; e por con
sequencia não sendo das attribuições das atosem
bléas provinciaes bulir nesta materia, não lhes 
será facil abus&r ; mas, se nós formos trasladar 
da receita geral para as despezas proviociaes 
toda a quantia quanta requ~>r a emenda apre
sentada, a camara vê que seria imp<>ssivel ni
velar a recaita com a despeza ; porquaoto, que 
ap~naa o defleit se reduz a poueo maia de 

2,0008000, já sa quer subtrahir da receita ~~:eral 
para a despeza provincial perto de 1,000:0008000. 

Desta ma.leira não é possivel haver um nivela
mento da re~eita com a despeza, sem o qual 
não póde haver ordem nas desp<~zas publicas do 
imperio. Ei:'quanto fo::mos todo;~ os annos obri
gados a emittir apolices e papel-moeda, não 
pôde haver ordem na administração dos negocios 
publicas do estado : nem será possível melhorar 
o meio circulante, nem curar da instrucção pu· 
blica nem das estradas, etc., etc. 

O Sa. FRANCO DE SA.':-As províncias não podem 
pagar. 

O Sa. SouzA. Mt..RTINS:- Sr _ presidente, diz o 
nobre deputado que as províncias não podem 
pagar essas despezas. Sr. presidente. as pro· 
viucias são partes do estado, e se ellas não 
podem, o estado tambem não pôde, porque o 
estado não é mais dG que a eol!ecção das pro
víncias. Por consequencia não é porque as pro
v:ncias não podem, mas porque os deputados 
provinciaes não querem perder a sua populari
dllde, não a querem comprometter creando impostos 
novos que sen1pre é operação odiosa ao povo 
(não apoiados), e por isso querem antes que o 
governo geral carregue com esta odiosidade. 

Farei ugora uma observação sobre a ~s~Gmbléa 
provincial do Maranhão. E\la parece mais esperta 
do que a,; outras, porque, quere:~do que a despeza 
do culto foStie paga pelo cufre geral, apressa-se 
d~ seu moto propric·, a, e por calculada deliberação, 
suspender o pagam~>nto das coogruas, para de 
alguma maneira obrigar a R.Ssembléa geral a carre
gar ~om esta despeza, á vista :los clamores que 
os parochos e os cabidos necessariamente hão 
de levantar por falta deste pagamento ; em conse
quencia do que llão de se dirigir á assembléa 
geral, e de fac tu já se têm dirigido, para solicitar 
o s.,u pagamento; mas parece-me tambem que 
e,;te meio é mu1to irregular para obterem seu 
fim, porqua previnem a decisão da questão, não 
esperão que o poder garal faça a divisão da des
peza geri4l e provincial, >lntecipão a decisão, e 
diz.,m-isto é deRpeza geral, a assembléa p:eral 
que a pague-; e quereu1 assim de alguma sorte 
coagir o governo geral a encarreg<iir•se dessa 
despeza. Digo que este exemplo é máo, e que 
se nós por semelh:mte con>~ideração houvermos 
de tomar delilleracão nesta casa, em brev<J dirão 
que é gernl a despeza com a secreiaria dl\ presi
dencia, com o corpo de policia, co:n n ereação 
das igr.,jas matrizes e das cadêas, Cllm os presos 
pobr~s : e assim suspendendo a decretação de 
tu"s despezaEt no seu orçamento, excitaráõ cla
tn•Jres r1<1s interessados para coagirem a assembléa 
gt!ral a fazdr to.tas essas despezas. 
Escu~o "ntrar no exame particular de variag 

emt~ndas, qu<~ todos têm por fim argumentar 
ordenados. Declero que, na miuha opinião, é 
isto muito irregular, e que emquauto na discus~ão 
do orçamento admittirmos tses emendas, ella será 
excessivamente prolongada, e nos roubar!\ o tempo 
necessario a outras discussõe~ de maior impor
tanci .. , porque cada deputado tem mais ou menos 
o seu afilhado ou amigo a cujas instanc1as não 
pôde resistir. Não quero com tsto inculpar a 
ninguem, e sô•nente ao r.;gimento "de casa que 
autunsa a aceitação e discussão de taes emendas, 
porque ninguem põde recusar um obsequio destes 
a quem Ih' o vem pedir de cara a cara com vivas 
instancias, ou empregando empenhos a que se não 
põde evadir. 

Quanto ás emendas de reducçito apreseutadas · 
por um nobre membro da commissão, acho que 
algumas se podião admittir, mas tambem as 
reducções são tão pequc!nas, que, não só creio 
que o governo não teria muita difticuldade em as 
aceitar, como qne pouca economia com isto se 
pôde fazer. Reaervo-m11 para na occuiào da VO· 
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tação preferir destas emendas aquellas que en
tendo podere01-se adaptar sem prejuízo do serviçe 
publico. Quanto ao mais,_ vo_to por. todas as 
despezas do orçamento da Justiça cons1gnadas na 
proposta de governo. 

o sr. Moura !\<:taga.1b:ii.es:-Sr._presidente, 
eu estou na idéa de que o poder \eg1s~at1vo tem 
a rigorosa obrigação de marcar q_uant1a p_!lra a 
sustentação do culto publico. Ore10 que nao me 
será dlffieil demonstrar o dir-eito d~nde_ esta 
obrigação resulta, bem .çomo a convemenc1a que 
ha em que o corpo l egislativo marque a d~sp~za, 
e não que fique ella a expensas d&s pro-vmc.•as. 
Sou inteiramente de opinião inversa á mamfes
tada pelo nobre deputado que acabou de fallar. 

Quanto ao direito, é facil conhecei-o logo que 
attendermos ao provimento dos empregados do 
culto publico e ás att.ribuiç_?es _que exe~cem. Se 
estes dous característicos nao sao ess~nc1a~s para 
se conhecer se um emprego é geral, entao con
re~so que Mnbum outro se poderá estabelecer 
com v~lioso fund,.mento. 

Depois da interl?rflt~ção do acto addicional o 
provimento dos v1ganos pertence ao goTerno 
geral. As attribaições q?-e lhes cuml>re . exerce_r, 
ou seja no civil ou SeJa no eccles1ast•co, s_ao 
todas da competencia de leis geraes, de mane1ra 
que as assembleas provinciaes nada têm legislado, 
nem o podem fazer a respeito de semelhante 
materia, uma vez que a jurisdicção q:ue os cabidos 
e parocbos exercem se conhece perfettamente, e é 
relativa ás attribuições que estão marradas tanto 
nas leis civis como nas leis canonicas , por con
sequencia, se isto assim é, como poderá o nobEe 
del'utado pór em duvida que taes empregados sao 
geraes 1 E se elles são geraes, quem deve car· 
regar com a sua despeza ? Oi! cofres provinciaes 
ou os geraes ? 

Tratando da conveniencia, Sr. presidente. digo 
que é muito mais conveniente que taes despezas 
sejào marcadas pelos cofres ger:1es. do que pelos 
provinciaes, porque, set:do um objecto de tanta 
transceudencia. o culto publico, sendo elle da naçiio 
e não das províncias, cumpre que o poder legis
lativo geral mostre a respeito delle muito maior 
deferencia, que tome a seu cargo a ~ua susteuta
çáo, fazendo-o manter em toda a sua integridade. 
Acho que isto é de muito mais convenitlncia para 
o impt-rio do <JUe ficarem estas desp€Zas depen
dentes do arbítrio das as~emblé•s provinciaes. 

Toda a argumentação do nobre deputado contra 

que as assembléas provineiaes abusem quando 
por ventura, esquecidas dos verdadeiros intf,resses, 
quiz~rem, por motivos de compadrescll ou patro
na~, creàr freguel'.ias. O nobre deputado Mabe que 
hoJe, em consequencia de uma circular do governo 
imperial, a creacão das freguezias não se decreta 
como d'antes. E' precigo a opiniãll do ordinario 
do lugar, o qual trata sempre de ouvir o pa.rocho 
da outra freguezia, cujo terreno se pretende des
membrar, e é só á vista destas inf<Jrmações que 
as assembléas provinciaes decretão a creação das 
freguezias. Mas ninda quando todas estas pre
cauções sejão falliveis, e que, apezar destes 
exames muito circumspectos a que se procede 
hoje em todas as proviucias, a.:; assembléas 
provinciaes tratem de crea.r uma freguezia que 
não deve ser dl'cretada, o remedio está 11a mão do 
~overno, não trate de provêr o emprego dessa 
freguezia indevidamente creada, e nisto está no 
seu direito. (N11o apoiados.) Além disto, se o 
nobre deputado argumenta neste caso c.:~m o 
abuso, porque não traz este argumento a respeito 
da divisão dos termos e das comarcas ? Não têm 
as assembléas proviuches pelo acto addicional o 
direito de legislar sobre a divisão civtl e judiciaria 
das provincl'lS ? 

O Sa. S. MARTINS: -Isto não tem paridade. 
O SR. M. MAGA.LEIÃ.Es:-Tem toda. Tr11ta-se de 

crear uma villa, uma camllrca, é necessario 
provei-a do m~tgistrado competente, o que sobre
carrega os cofres geraes. O nobre deputado 
argumenta só com o abuso da creação das tre
guezias, e não quer argumentar com o abuso das 
creações de termos e comarcas, quando os empre
gados da:i justiças territortaes são todos pagos 
pelos cofres geraas 't Ora, isto é o que eu considero 
uma anomalia, uma excrescencia no nosso direito 
administrativo. Pois então empregados geraes 
como sio os do culto publico não são pagos a 
expensas dos cofres geraes, e os das justiças 
territoriaes que tao1bem são empregados geraes, 
são pagos por estes cofres 't Não é isto um!l 
anomalia, uma contradicção manifest:1 e inexph
cavel? Mas trouxe o nobre deputado o deficit, 
que é sempre o h(Jc negotium desta casa, quando 
se combatem despezas. 

0 SR. S. MARTINS:-E é bagatella I. •• 
O SR. M. MAGALHÃ.B:S: -Eu não considero o 

delicit quando 11e trata de despezas que a lel 
ordena. 

a emenda que marca a quantia para o ~ulto 
publico deriva-se do abuso que as assembléas 
provtnclaes podem praticar na creaçào de diversas 
freguezias; mas eu notarei que, tanto pda his
toria das a88emblêas pro~inciaes como mesmo 
por outras razõe.; que depois desenvolverM, uão 
podemos temtJr ,;emelhante abuso. Se o mesmo no
bre d6putado reconhece que as parochias existentes 
no Brazil têm uma t:xtensão extraordiuaria, e se as 
a&-"ewbléas provicciaes são aquellas que :nais 
particular conhecimento têm das províncias, para 
que legislâo, esLá claro que, quando filtem estas 
subdivisões de freguezias (pondo de parte uma ou 
outra excepção por mdivos eleitoraes, cumpre 
fallar com chreza), as mais das vezes todas ellas 
são dictadas pelo interesse publico, pelo interesse 
dos povos, que têm direito a que o pasto espiritual 
lhes seja su\lministrado com toda a commodidade, 
assim cvmo todos os habitantes do imperio têm 
direito a que se exerça administração da justiça 
com toda a commodidade. E' portanto deb11i1o 
deste fundamento que as asstlmbléas provinciao>s 
em regra tratão de c•ear diversas freguezias, 
attendendo á latitude e extenüo do terreno. e á 
commodidade dos povos, pondo de parte um ou 
outro caso, ama ou outra creaçiio de freguezia 
i.u1_opportuna e arrancada por manejos eleitoraes. 
Além di.to, exis~m preservativos para impedir 

O SR. S. lúRTINS:-As despezas fazem-se. 
O Sa. M. MAGA.LHÃEs:-Mas fazem-se mal: as 

prvvincias t0c1as não podem com taes encargos. 
O SR. S. MARTI::s-s:-Não querem impôr. 
O Sa. M. MAGALHÃEs:-Á'Ímira que avance 

semelhante idéa o nobre deputado, que já foi 
presidente. Queira dizer quaes são os objectos que 
nas províncias podem ainda ser sujeito" a impo
sições provinciaes? Pude-se deparar com um ou 
outro objecto sobre o qual se possa impór ; mas 
isto não é ba~tante, e é necessario attendar ao 
estado das províncias, é. decadeocia do seu com
mercio e agricultura. 

O Sa. S. MARTlMs:-Isto só diz respeito ás 
províncias que soffrem em virtude da secca. 

O Sa. Momu. MAGALHÃEs : - Esta deeadencia 
prova-se pelo e~tado da industria lnfant1l, pela 
baixa dos gomeros na Europa, pelo depreclamento 
do tReio circulallte , e por muitall outras causas 
de que agora não cumpre tutar. Se uma pro
víncia quer lançar uma impOIIIçào aobre o con· 
sumo, por exemp!o, o que pt!lo acto addicional 
tem direito de hzer, immedia\amente apparecem 
duvidas e reelamaçõe• suacitad&l peloa dl'renol 
eooswes das nações estrangeira•, cooaíderando a 
impoeiçio lançada sobre o OODIUlO como laD~• 
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sobre a importação, e ahf. vêm os papeis concer
nenttls ã mataria para o Rio para o Sr. ministro 
dos negocias estrangeiros, e acontece que diversos 
ministros considerão que isto é opposto em ver
dade ao acto adicional. Isto é o que praticamente 
se observa nas províncias. Por coosequencla não 
diga o nobre deputado que não se augmenta a 
renda- das provinc•as porque se não quer. Ha sim 
uma causal muito poderosa, pela qual as rendas 
provin~iaes ni'io têm subido ao grão de augmento 
que ê de desejar, e é a mã arrecadação; mas este 
mal, como é sabido de todos, não se reforma senão 
co:n o tempo e lentamente. Hoje voga um terrível 
preconceito nas províncias , que é uma esperteza 
de fraudar os direitos, quer geraes quer proviu
ciaes. E' um preconceito por assim dizer innocu· 
lado no espírito da população; não é de um ou 
outro, mas de muitos. Ora, se ajuntarmos a isto 
máos empregados, que todos não são bons, que 
alguns ba prevaricadores, e infallivelmente se vê 
a razão por que as rendas provinciaes hão de 
diminuir. Ha elementos que conspirão para que o 
nosso rendimento não vá no devido progresso, e 
se o contrario se obs~rva é em consequencia deste 
b~llo céo, da fertilidade do nos><o paiz, que, apezar 
dos erros e desvarios dos homens, a natureza o 
impelle sempre para diante. (Apoi~ados.) 

O Sa. D. MANOEL:- Apoiado; assim. 
O Sa. MouRA :MAGALHÃEs : - Portanto se os 

parochos e os coneglls são empregados geraes, se 
a conveniencia publica exige que esta despezn 
fique antes aos cofres geraes, se os cofres provin
cíaes uão têm meios sufficientes para occorrer a 
todas as despezas que pesão sobre as províncias, 
se as assewbléas provinciaes não têm muitos 
objectos a escolher sol>re que possão impôr para 
augmentar suas rendas, se existem tantas causas 
'}Uol concorrem para o decrescimento de renda ; 
se ãs assembléas provinciaes foi tirado o suppri
mento que até aqui lbP.s m11.rcava o poder legisla
tivo geral, justo é que a quota para o culto publico 
fi~ue a e:s:peosas dos cofres geraes. Não devo 
attender ao .ieficit quando se trata de despezas 
essencialmente necessarias; quando se trata de 
fazer despezas com um objecto que está intima
mente ligado com a moralidade e prosperidade 
publica; porque, Sr. presidente, é oecessario que 
sobretudo se trate aos ministros do culto com 
aquella defo;reocia propria do alto ministerio que 
exercem na t>ociedade. Do estado delles depende 
muito o futuro do paiz ; porque a moralidade 
publica deve partir primeiramente de t:>dos os 
empregados publicas e muito principalmente da
quelles que, em virtu1e dv aeu caracter e mi· 
nisterio, estilo maia reatrittamente obrigados a 
rd.;peit&l·a com seu exemplo, e a prégal-a; mas 
C-:Jmo pôde ser assim se oa parocbos e os coneglls 
não fórem tratados com a deferencia devida, e se 
além de terem mesquinhas congruas de 3005 e 
400S, esses mesmos Ulesquinbos vencimentos lhes 
são negados, e o cofre geral lh'os não não paga, 
como lhes não paga o cofre provincial como acon
tece no Maranhão, e em outras províncias? De 
que hão viver estes empregados, como hão de 
preencher as condições de seu emprego 1 E' pre· 
ciso pois que·o corpo legislatcvo se compenetre 
desta verdade, par,. conhecer a razão e justiça 
com que foi confeccionada a emenda em discussão. 

O nobre deputado ainda disse que as assembléas 
provinciaes, não marcando quantias para os 
parochos como que querião coagir o corpo legis
lativo geral a marcar esta despeza, e que se 
acaso nós concordarmos com esta exigencia, eUas 
irão largando os outt<lS encargos que lbes são 
prescriptos pelo acto addicional. Mas pondero ao 
nobre deputado, que ella não tem muits razão 
em semelhante maneira de argumentar, porquanto 
as assembléas provinciaes, quando não marcAo 
quantia p~a o culto publico nos seus orçamentos 

TOIIO I 

{jã o disse e repito) é em consequencia de idéas 
aventadas no corl_)O legislativo geral. Isto é eousa 
de que não é lic1to já duvidar, é negocio averi
guado. Se o nobra deputado dissesstl que não 
é tempo ainda, porque temos deficít grande, 
e~ta razii.o poderia calar no espirito de todos 
nos ; mas dizer que não é de direito, não tem 
razão nenhuma. 'Mas, como dizia, se as assembléas 
provinciaes assim tem deliberado, n\lgaodo nos 
seu~ orçamentos a quantia precisa para a susten· 
lação do culto publico, é em coosequencia mesmo 
da opinião emittída pelo governo imperial. O 
nobre deputado sabe que uma emenda semelb.ante 
a esta foi aceita o anno passado pelo ministro 
de então. 

Uu Sa. DEPOTADO:-E o actual 1 
O Sa. M. MAGALHÃES:- Elle não 11 rejeita, o 

que diz, é que lhe parece necessarlo fazer alguns 
exames preparatorios, alguns ensBios: segundo a 
sua opinião, não é m1.1ito opportuna a occasião, 
mas não nega o principio de direito, nem creio que 
o podia negar. 

Sr. presidente, tratemos com a consideração 
devida a emenda proposta: olhemos para as pro
víncias, para o estado dellas : não é justo que 
empregados de tal categoria e~tejão desprovidos 
de seus vencimentos, como acontece no Maranhão. 
A quantia_ não é tal que com ella não possão os 
cofre" ger:1cs. O nobre deputado deve attender 
a que o orçamento está muito mal estimado, 
muito principalrr!ente pelo que respeita á Bahia, 
cujo rendimento é talvez um terço mais do que 
st> acha estimado. Pottanto este deficit que o 
nobre deputado teme não é tamanho, tão me
donb.o, que mereça excluir-se a emenda. Qual a 
razão, Sr. presidente, por que quando aqui se 
apresentou a emenda para os juizes de direito 
serem pagos pelos cofres geraes, não so!Ireu 
quasi impugnação algu111a? E' porque estes bancos 
estão quasi todo" povoados de juizes de di
reito ... 

O Sa. S. MARTINII:- Não soffreu, porque se 
deduzia esta desp~za do supprimento das pro
viocias. 

O Sa. M. MAGALHÃEs: - .... e aqui existem 
poucos parocil•Js, rar& nantis, que não podem 
fazer iguaes esforços, uma cruzada em seu bene· 
ficto. 

Voto pela emenda, que ae funda em razão e 
justiça. 

o Sr. FranQa Leito:- Ea cederia da 
palavra se m\o julgadSI! a questão de alta im· 
portancia. Eu não supponho que se devR votar 
pela maneira por<lue se apresenta. Não é em 
uma medida na lel do orçamento que nós podemos 
avaliar todas as circumstancias, examinar por 
todo~ os lados, por todas as suas faces a qnutáo, 
e votar por ella. Eu julgo que esta queRtão 
deve ser objecto de uma lei explicativa do acto 
addiclonal. Eu considero que eila deve fazer parte 
desta lei, por isso que eu julgo que podem haver 
muita!l despezas que não são immoldi&tamente 
creada>S pelas assembléa3 provinciaes, mas que 
todavia convém que sejão feitas por ellas. Na 
presente questão trata-se unicamente dos parocboa 
e do cabido da província do Maranhão ; todas as 
assembléas provineiaes do Brazil não se re::usão 
a votar o quantitativo neceasario para esta des
peza. 

ALGliNS SENllo:aza:- Está enganado. 
O Sa. F':RA.Nç.&.: - Só o Maranhão .•• 
O Sa. W &NDERLEY:- E a Bahia ' 
O Sa. Fa&.NÇA. LEITE:- • • • • o Maranhão foi a 

unica provineta que deixoa de votar por t\Sta 
despeza ; agora d1zem _que a Bahia, mas eu nio 
sei se é exaçto que a BalUa deiuaae de vo~. 

- 15 
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O Sa. W .A.NDERLEY: -Deu até Dez6mbro. 
O Sa. FR.\NÇ.A. LEIT.ll::-Pôde dar p!lr>A diante. 

(Risadas.) . . . 
Ell de~ejo antes que qualquer provmc•a CUJaS 

rendas não são sufficiente~ para suas daspezas 
peça ao corpo legislativo um soccorro, um adju· 
torio, do que nós vamos sobrecarr<!gar o cofre 
geral com todas as desp~zas que pertencem e 
davem pertencer a localidades. A dt.O~pe:&a de que 
se trata diz o Sr. ministro que monta a mais 
de 700:00oS . .A. província ao Marsnbã~, segundo 
me iofürmou um nobre deputado, õ:K:tge P"ra a 
despeza de p:,rochos ;.ómente 16:000$. salva a 
despeza do bispo e cabido: e por 16:0008 vamos 
nós votar uma medida geral que import>~ em 
setecentos e tantos contos1 Ora. eu quizera que 
os nobres deputados pensassem bem sobre isto: 
é a província do Maranhão que não quer dar 
16:0008 em favor do culto, e por este motivo, 
para satisfazer os capri~hos ou vontad~ do Ma· 
ranbão, vamoq nós sobrecarregar o thesouro 
publico com 700:000S000 1 

Sr. presidente, disse o nobre deputado do Ma· 
ranhiio que a sua província 11ão faz esta despeza. 
porque não deve. Eu <:Jl:lizera q~e o nobre d_ep':'· 
tado me mostrasse .a lili que ex1me a provmc1a 
o fazes estas despezas com suas rendas. E' ne
cessario que a.ttendão os nobres del'ula.dos que 
eG abstraio das despezas provincia.es os cabidos : 
mas que a despeza dos curas deva pertencer á 
assembléa gdral, quando ~s provinci~es sã~ as 
que creão esta despeza, e o que nao adm1tto . 
.A.s a.ssembléas provinciaes creão freguezias e de
clarão as coogruas; e S6ndo e!las que creão _.estas 
despezas, deverá ser a assembléa geral quem as 
pague 'l Eu acbo uma anomalia em todas estas 
cousas. Eu vejo, por exemplo, sobr<l a despeza 
judiciaria, que os me!hores lugares são mais bem 
pag,1s do que aquelles onde se fa.~enfverdarl~iros 
sacrificios. Por exemplo, na capital do R10 de 
Jan~iro tem um ju1z de direito 2:0008, na Bahia 
tamllem, em Pernambuco 1:6005 ou 1:8008, e em 
Goyaz 1:2008; no Rio Grande do Sul 2:400,S, em 
Matto-Grosso 1:000/J. Ora, póoe·se da!' uma 
desigualdade mtais horrivel do que esta ? Um 
juiz de direito que vai para Matto·Grosso e 
Goyaz, soffrendo um v~ràadeiro degredo, sem 
em•JlUu•entüS alguns, tem menor ordenad.:~ do quo~ 
o juiz de direit;) que se !lcha na córte ou nas 
capita~s marítimas, onde os emolumentos são 
grandes e os recnrsos abundantes 1 Assim vemos 
nós que os cuta., no Maranhão t~m 400S de 
congrua, e os do Rio de Janeiro 800/i. q•1ando 
prest:io o mP.smo serviço, e 1U mesmas vantagens 
se esperào de~te serviço I E h:nvemos de sobre· 
carregar o cofre geral com a de~pe~:a que as 
assembléas provinciaes creáriio com tanta des
igualdade, pagando-se -tOOS no Maranbà·' ; en· 
tretauto que se ·lecr.atárão 8008 pura o Rio de 
Janeiro 't Ora, bem se vê que não p61s ter lugar 
uma tal legislação, mormente da maneira que 
querem os nobres deputadlls. 

Eu não duvido aceitar qualquer projecto que se 
apresente a este respeito, que declare quaes são 
as despezas que as prov1ncias devem fazer com 
o culto na respect1va província, e que declare as 
despezas que se devem fazer com os templo~ 
necessarios para este culto, e não para que se 
pague logo de 11m R vez setecentos e tanto~ contos 
sem necessidade, 16 porque a proviocia do Ma· 
ranhão não q11~r vagar 16:0008. s., o !lhranhao 
não pó<ie pagar, ae a11 >~uu rendu ~iio til.o pe
quenas e tlo 1nal arrecadadas, como diz n nobre 
deputa lo do Maranhão, que não podem satisfazer 
e8ta despsza, peção ao thes•Juro gera\ um S<.l~corro, 
um adiant.m'lnto da reada ; eu não duvidarei votar 
po1· lato, mas por esta med!da n~o voto: pur· 
tai:tto contra a emenda em d1scu~s11:J. 

o ll!it;r, AQ.t&\o: -Eu Unha pedido a palavra 

para fazer pequenas observações sobre algumas 
emendas offórecidas, com a intenção da fazer 
uma declaraçã<l á camara da razão porque pre· 
Lendo votar contra ellas. 

Tenho OllVi•to alguns senhores asseverar que é 
de lltlcessida:i<l que o corpo legisla ti v o consigne 
quota parti o c•tlto publico, o qual entendem 
Alies qua deve ser pagos pelos cofre~ ger11~s. 
Não é a primeit·a vez que esta questão tem vindo 
a casa. Na sessão passada já se demonstrou que 
comquanlo parecesse a primeira vista 'tJue Sol 
devia consignar ~sta despeza no orçamento ger .. l, 
todavia i~to >\chava c·mtra si all{umas razões de 
grande ponderação. Notou·ss que ser.do as as· 
sembléas provinciaes autorisadas pari!. crear ou 
supprimir as {re~uezias, dar-se··hla o caso de 
que ficav .. a assen1bléa geral na classificação d11.s 
ciespezas submettida á discrição das as~embleas 
prnvincl!tes, qu'l podião excessivamente auglllentar 
esta despeza. Est>l razão não tem sido combatida, 
nem des~ruida. E' uma coiÃsa evidente que, se 
se tirar às provincias o encargo de fazer a des
peza com os parocbos, e ellas ficarem ao mesmo 
tempo autorisadas · para crear freguezias, nenhum 
frio terão 11esla creação, e o cofre gtJral ficará 
obrirrado todos os annos a consignar maiores 
quoÍ~s para estt1 despez,l. üra, não será ne
cessaritl que se ~eixA um freio as assolmbleas 
provi11ciaes para que não abusem? Não será um 
um absurdo que o corpo legislativo tenba de votar 
quotas para de~pezas que não crea 'l Querem ter a 
prerogativa de crear parochias ; to>nhào tambem o 
encarw> de crear rendas para ellas. Diz-se contra isto: 
- as assembléas provinciaes não têm direito nem 
de legislar sobre t>stes empregos. nem de os 
nomear-· não sei se ha algum equivoco dos 
nobres deputados quando argumentão assim. O 
acto addicional tem estabelecido os empregos 
provinciaes e geraes, e a ~nterpretação declarou 
que ha empregos pro\·inciaes sobre que _!lB assem
bléas provinci11es não po_dell!. leg1slar senao quan~o 
ao numero ; mas daqu1 nao se segue que nao 
sejão empl"egos proviuciaes, e por esta causa as 
pruvinctas não lh<~s dev;\o consignar (IS ordenados. 
D"'mais, não sabe a casa talvez q~e algun_u~s 
assembléas provinciaes têm estabelecido grall_fl
cações aos par<>•lhos, com<>, por exemplo a respe1to 
de estatística , quando os parochus fornecem 
para ella certf>S dados. Deverá o corpo legisl>1tivo 
expõr-se 11 pagar todas estas despezas e gratifi
cações 't Como se pretende legisl~tr sem fazer 
d1stincção de todas estas COU!'IaS 't C~II!O 81! toma 
um arbitriu absoluto sem utoa rev1sao de toda 
a legishçã.J provmcial a est& respeittJ ? Ha nisto 
uma pr~cipitação condemnavel. 

Da mesma sorte, senhores, entendo que se deve 
raciocinar sobre outra despeza que por uma emeuda 
SI! pretende quo seja f6ita pelo cofre geral, e vem 
a s"r alimento e vestuario dnR preSO!! pobr7s. 
Talvez que a província de S. Paulo seJa a um~a 
qu<~ não tenha con.,;ignado no orçati_lento a quantia 
necess~tria para esta despeza ; cre1<> que todas as 
outras prov:ncias têm para ella (:ons1gnado fundos. 
E que neces!'lidade ba ds o cofre geral tomar 
esta despeu 'i Qual a vantagem disto 1 Hão de 
passar para o cofre geral todas as despezas a 
carjZO . dos cofres provinciaes, e hão de e11tes 
conservar a mesma receita 1 Não ba nisto. falta 
de jusliça 1 ScP.ur11meute. Por consflqueoc1a, en· 
tendo que é dá•vantajoso augmentar as despezas 
do estado 1uando uão ha r~&zào conv~nlente para 
o faztr. e quand·•· p!!IO contrario, r•zões ba para 
que contlnullm taes dcap.,zai a aer Celta~ pelo• 
corres pr<>vinclaeR. 

Emfim eu etr.tou que eatt.K minht.tl propoalc;Õ<l& 
niio me;ecerl\õ o as,.ensu de al~tuns Srs. depu· 
tados que estejão de<ejosos do! augmentar _as dea· 
pezas do cofre g~ral. I .. f~lizm~ute ve)o elll.a 
propensão na sessão aetual, aem attendermos a 
que o cle1ic;1\ uoede de 2.000:000~ I Mas é •s~ 
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o desejo do corpo legislativo ' Não o creio ; 
porque não quererá carregar com as consequeo
cias fataes desse proceder. 

Admira, s~. presidente, a todo o homem que 
pensa um pouco, que uo corpo legi:>lativo, ~uando 
se apresentão os orçamentos com um deficit con
sideravel, quando nós precisamos mais que tudo 
equilibrar a receita com a despeza para podermos 
melhorar o meio circulante ; admira, digo, que 
no corpo legi~lativo, com a maior facilidade do 
mundo, s~ apresentem emendas elevando a des
peza a mais de 2, OOO:OOOS I Sr. presidente. de 
certo que os nobres deputados que COUl tanta 
facilidade apreseiltão estas emendas, não se der:lo 
ao trabalho de examinar o estado das nossas 
finançns, e de compulsar as tabellas do orça
ml!nto, onde verião que, embora !.anha crescido 
al~uma eousa a renda, não ê suffici~nte para 
equilibrar a receita com a despeza para que possamos 
um dia começar a operação iodispensavel do 
resgate do meio circulante. Fiquem os nobres de
putados certos de que, por maiores esforços que 
se fação, emquanto não chegarmos a este ponto, 
todos os an11os ha de acontecer que a despeza • 
com os empregados seja augmentada, porque os 
ordenado~ destes diminuem com a depreciação 
do papel-moeda, fatal consequencia do estado do 
meio circulante. A primeira nece:~sidade, portanto 
é t:qui\ibrar-se a ree~it ;l com a despezr~ par&. 
poder tratar-se depois do resgate deste papel
moeda, para o substituir pelo verdadeiro meio 
circulante do paiz. Ora, quando o Brazil está 
neste estado, o que cumpre fazer? Que todos 
fação algum sacrificio. Não fação as províncias 
despezas co:n tant.1 largueza como desejão: fação 
alguma economia. Continuem como no principio 
a. 'fazer aquellas despezas que até o presente têm 
sido feitas por ellas. 

Pôde ser que eu tenha desagradado a alguns 
de meus collegas, mas declaro com toda a 
franqueza que não é minha intenção offendel os. 
Emfim, no seguimento de um discurso podem 
algumas palavras escapar qu& sejào desngradaveis, 
mas declaro q11e não me referi a nenbum Sr. 
depl\tado. Vi essa taeilida.de de otrerecer emendas 
augmentando a despeza, e entendi que devia 
protestar contra ella ; por isso tenbo talvez 
faltado eom maia algum calor, do que peço •ies· 
culpa. 

A discussão fica adiada pela hora. 
Levanta-se a sessão ás 2 hllras e meia. 

PBESIDENCIA DO SB. HUNlZ T.A.VAJlES 

Su!!l!,\luo. -Expediente.-Indicac.!o do Sr. Souza 
Martins.-Ordem do dia.-Projectos sob•·e filhos 
1llegitimos. Discursos dos Srs. Reboucas, Souza 
.i\tartins e Junqueira. Votacilo dos ar:s. 6•, 7•, 
S• e 9•.-0rc,.mento da. justiça. Discursos dos 
Srs. Car'l)alho e Sil?:a, Vilella Tavares, Pedro 
da Silt:a e Souza Martins. 

A's 10 horas e 20 minutos da manhã, abre-se 
a sessãu, lê-se e approva·se a aeta da antece
dente. 

EXPEDIENTE 

O SR. 1• SECRETüiO lê oa seguintes oftl.cios: 
1.• Do Sr. ministro da fazenda, participando 

que mandou proceder aos necesaarios 11xames na 
secretaria de estado doa neg<~c\os da fazenda, e 
que não fóra encontrada nella uma r8presentação 
da assembléa provincial do Piauby, a que se refere 
o officio desta camara de 7 do corrente ; mas 
sómente o officic> n- 986 do presidente. daquella 
província de 31 de Abril de 1811, acompanhado de 

~utros da respectiva tbesourarla de 5 do dito mez, 
Incluindo as cópias das actas das sessõAR da 
thesouraria havidas em 17. 24 e 31 de Março 
do ref~ridn anno de 1841, e remettendo todos o~stes 
papeis.-A quem fez a requisição. 

2.• Do mesmo ministro, que. em additameuto 
ao seu officio de 14 do corrente, transmitte as 
consultas de 19 de Dezembro de 18!5 e 13 de 
FeverAiro ultimo, sobre leis provinciaes de Serj;!ipe 
e Patahyba, promul~adas no anno de 1845.
A' commiSSfio de assembléas provinciaes_ 

3.• D.l mesmo ministro, transmit.tindo o officio 
ilo presidente da província do Ceará de 25 de 
Agosto de 1845, acompanhado da representação 
.:!e varíos negocóantes daquella praça, pedindo a 
canstr11cção de uma ponte e guindaste no porto 
da capital, aecre~centando que não forão rect:bidos 
na repartição a seu cargo a planta e orçamento 
desta obra.-A quem fez a requisição. 

4. • Do Sr. ministro da guerra, enviando as 
cópias dot~ avisos expedidos para cumpdrnento 
da resolução de 24 de Janeiro do corrente anno, 
que reforlllou as praças constantes de uma relação, 
e que fizerão objecto da repre ... entação do presidente 
da província do Cearâ em officio rle 7 de Janeiro 
de 1845.-A quem fez a requisição. 

5. • Do secretario do senado, participando que 
o senndo approvou, afim de enviar á . sancçiio 
imperial, a proposição da camara dos Srs. deputados 
declarando q11e a lel de 18 de Setembro de 1845 
n. 31\9, eontinú.a em vigor durante seis mezes 
emqu~onto não fõr promulgada da lei do orçamento 
que deve regar no exercício de 1846 a 1847.
Fica a camara inteirada. 

Não ba mais expediente. . • 
Entra em discussão e é approvado sem debaUI 

o seg11iote parecer : 
u A commiss;\o de constituição, em vista do 

officio do ministro e secretuio de estado dos 
negocios estran~eiros, no qual, communicando 
a nomeação do ::;r. deputado Paulo B<lrboaa da 
Silva para " lugar de enviado extraordinario e 
ministro plenipotenciario junto ao governo da 
Russia, solicita a competen~e autorisação para 
que o nomeado parta quanto antes parA o seu 
destino, cllmo convém ao bem do estado, é Je 
parecer que se conceda a autorisação solicitada 
pelo governo. 

« Paço da camara, 19 de Maio de 1846.-T. B. 
1 Ottoni.- U. S. Pessoa ele Metto.-J. Nunes I Machado.» 

I O Sa 1• SECRET.&.BIO (pela ordem) :-Existe 
sobre a. mesa uma indicação do Sr. Souza Martins, 

l' da qua\ fez elle menção na discussão de hontem. 

1 
As indicações ficào· reservadas para serem lidas 
no dia mareado ; mas eu peço urgencla para ler 

l
' esta. 

A urgeneia é apoiada e approvada sem debate. 
E' lida portanto a seguinte indicação : 

l « Indico que no regiment1.1 da casa se declare 

I qus na discussiio da. lei do orçamento não seja 
admittida á dis,ussli.o emenda alguma que tenha 

j por fim augmentar ordenados ou gratificações de 
qualquer empregado publico que já se não achem 
decretadas por leis anteriores.-Souza Martit»". » 

O SR. PaEsiD:&NTE: - Vai á primeira commissão 
do orçamPnto. 

o Sr. :at:a.rlnb.o julga que fl indicaçlo deve 
ser remetttda ê. mesa, po\s que envohe alteração 
ou antes accresclmo que se pretende tuer ao 
regimento. 

O Sr. Ferraz 51ede qa.e 88 reflicta que, ainda 
q11e a ma teria da indicação faça parte do regimento, 
nem por isso se consegue o fim que ae teve em 
vista, pois na camara pôde se dispensar nesta 
parte o regimento, como , em muitas outras, e no 
senado podem se fazer emendas que pela indicação 
se quer evitar. Assim em sua opinião o que eum-
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pria era tomar uma medida geral -que obrigasse 
a ambas as camaras, o que só se póde dar por 
meio de uma resolução. 

o Sr. o. Manoe~ não comparte a opinião 
do Sr. Ferraz, porquanto o methodo in,ficado 
levará muito tempo, e a camara não atting!rá ao 
fim que pretende, ao menos nesta sessão. Está 
que o senado póde fazer taes emendas ao orca· 
mento, mas é muito de crer que o não faça, uma 
vez que passe na camara a medida proposta na. 
Indicação. Concorda que deve ir a mesa:a indi
cação á mesa, pois que versa ella sobre alteração 
ou augmento às disposições regimentacs. 

A indicação vai remettida A mesa. 

ORDEM DO DIA 

PROJECTO SOBRE FILHOS ILLEGITUIOS 

Continúa a discussão do artigo 6• do projecto 
de lei n. 14 de 1839 (reconhecimento e direito de 
successão dos filhos illegitimos). 

o Sr. R.ebouQas : -Bem desapercebido 
estava eu de ter de fallar agora, dando-se-me a 
palavra que hontem no decurso da di~cu~são 
pedira pRra respender. Mas sempre em respeito 
aos honrados membros que me hão precedido, 
persistirei sustentando o voto que tenho prllfcrido 
em fav<>r do projecto, cuja discussão continú.a, 
principalmente sobre o artigo sujeito. Primeira 
e segunda vez o honrado membro, a quem com 
preferencia me dirijo lo Sr. Ferraz), trouxe em 
seu apoio a autoridade do illustre Cambaceres 
no intuito de .provar que, tendo esse grande 
homem uma opinião contraria aos costumes dl\ 
França durante a convenção nãcional, cedêra a 
experiencia formulando outra logo depois. 

Assim é que não serei demasiado so, a exemplo 
do honrado membro, tambem, por segunda vez 
me referir a tão illustre jurisconsulto, compre
hE>ndendo differentemeute esse seu comportamento; 
porquanto no tempo da convenção nacional a 
França era considerada como n'um estado de 
dissolução da sua antiga organisação social. e 
em tal caso uma lei de filiação e successão natural 
seria de índole absolutamente opposta á pre
existente. No tempo do consulado porém, tratava-se 
de reorganiear a nação ; e já uma lei sobre o 
reccnhecimento e deferencia dos direitos dos filhos 
uaturaes não deveria deixar de se conformar ás 
tendencias sociaes e ao futuro nacional que se 
tinha em vista. Nem é de crer que por experiencia 
da incompatibilidade de uma lei da convenção 
nacional com os antigos costumes da nação tivesse 
mudado de voto esse grande homem que o honrado 
membro aftirma têl-a proposto. Como experlencia 
do resultado na pratica de uma lei civil mediante 
os períodos revolucionarias da convenção nacional 
aos conselhos e directorio e destes ao consulado ? 
Tanto é que no projecto do codigo civil princi
palmente se teve em vista uma razoada reforma 
dos costumes, e o e5tado de reorganisação uacional 
em que se achavão empenhados oa respectivos 
estadistas e jurisconsultos. e não regressar ae> 
que antigamente era legislado sobre a successào 
dos filhos Wegitimos ou bastardos (a qual here
dltariamoute era nenhuma) que no mesmo codigo 
se- partilhárão os i nteressea hereditarios entre 
os ascendentes; os collateraes legítimos e os 
filhos uaturaes; e tratand.>·se eapecia\ment., do 
artigo que corresponde ao que discutimos, fui 
por uma emenda do referido consul Cambaceres 
que elle paqou, fallando consecutivamente a 
:Nallnile. Aeelm meemo o codlgo francez é menos 
amplo pera oe filhos naturaea recouhetidoa do 
que é o artigo do presente projecto em diacussao : 
pola que eakquer que os filhos naturaea partilhem 
a herança paterna por Igual com oa seus avós, 
e que, concorrendo com os filhos legitimos, 

tenbão tanto de harança paterna como metade do 
que tiverem estes ; entretantc• que o codigo da 
Frllnça sõ confere ao filho nat11ral um terço da 
porção hereditaria que elld teria se fosse legitimo, 
e na metade, não só concorre com os ascendentes, 
senão com os irmãos e irmãs ; e, aiRda na falta 
destes, não succede no total senão em tres 
quarto~. 

Além de contrario aos nossos costumes, con· 
sidera o honrado membro que é incompleta a 
disposição do projeeto que se discute ; porque, 
contemplando a byp~these da ceincidencia do 
rapto com a concepçao, não contempla os casos 
do estupro por violeocia, da propinação de nar• 
coticos e outros semelhantes, de t}Ue asseverou 
fazerem menção muitos codigos de nações civlli· 
sadas que nomeâra. Mas não notou o honrado 
membro que semt~lhante argum~nto seria para 
augm~<ntar as disposições do art. 2• qnando se 
discutia, e não para rejeitar <' d tJ que se trata ; 
assim como que, sendo conforn1e a moral que se 
teve justamente em vista no presente projecto, 
não admittir acção alguma de reconbecil!'' nto de 
filiação natural sem se firmar em provas as
criptas, evitando todas aquellas que fossem de 
natureza a ma!tifestar quaesquer factos offensivos 
da decenda, as duas ospecies mencionadas vinhão 
a repugnar ao intento do mesmo proj ecto. Quauto 
mais que, apezar de alguns exemplos raros, não 
deixará. de ser questão medico legal se a ge
ração ou concepção são compatíveis com o susto 
inherente á violenci>\ e estado de dormencia e 
insensibilidade a que se refere a opinião do 
illustre deputado. 

Dizendo que niio vinha preparado para a pre
sente discussão , e que se guardaria para a 
terceira, o mesmo illustre orador citava codigos 
das nações, expunha factos, e textualmeute lugares 
da nossa legislação, e até opiniões canonicas. 
Emtanto outro que não fosse o honrado deputado 
dar-se-hia assim por muito prepaudo e prompto 
para qualquer discussão I Até me arguio de 
petição de principio a referencia do § 12 da ord. 
liv. 2•, t.it. 35, dizendo que restava saber ~ual 
era o direito de que tratava a mesma lei. Petição 
de principio hilveria se eu me não dirigisse á illus
tração desta augusta camara, e mesmo ao honrado 
deputado , jurisconsulto tão sabedor ; ou se 
dignando-se perguntar-me qual er11 o direito de 
que trata a ordenação, eu respondesse com as 
mesmas palavras della. EIU verdade, poderia eu 
descobrir que o honrado membro ou ouirem, 
soubesse perfeitamente que os filbos naturaes que 
se não podem legitimar pelo subsequente matri
monio são os adulterinos, os incestuosos e quaes
quer outros sujei los aos impedimentos de aguaçiicy 
lep;al ou espiritual? I 

Para sabel-o, basta combinar a mesma ord. 
li v. 2•, tit. 35, D(l ~ 12, como a do li v. 4•, tit. 92 
e 93, consultando a constituição metropolitan .. 
no liv. 1•, tit. 67. §§ 1• e seguintes, ou ver 
qualquer dessas obras de direito pratico muito 
correntes no fóro judicial. 

Se todavia me quizer perguntar o honrado 
membro qual é o direito de ~ue falla o Si 12 do 
tit. 35 da ord. li v. 2•, eu lhe direi que é o 
direito civil. 
· 0 SR. FERRAZ dá um aparte. 
O Sa. R&Booçu .-Não, senhor. No que ha 

duvida é se uma dispAnsa concedida pela auto
ridade ecclesiastica de jurisdicçiio ordinaria para 
o matrimooio entre pessoas que o não poderiãa 
contrahir sem ella, pôde produzir o effeito re
troactivo in radice matrinwnii de legitimar a 
preexistente pro\e, resul\ant.e de eouto illicitll e 
vedado. Mas sobre dever-sa decidir por qual 
direito se acha estabeldcido que o subequente 
matrimonio legitima tão sómente os filhos natu
raes propriamente ditos, e não os espurl.os, não 
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é licito duvidar que é pelo direito civil, à vista 
da ord. liv. 3°, tit. 64, e da lei de 18 de 
Agosto de 1769: não cumprindo tambem pór em 
duvida que assim se acl1asse e fosse por direito 
civil estabelecido antes e depois de por direito 
canonico se tratar da dispensa de que fallei. 
Além de que, par~ a discussão do artigo de que 
nos occupamcs, nao vem a proposito descriminar 
se p.n direito civil ou canonico, ou se por ambus, 
o subsequente matrimonio sómente legitima a 
preexistente prole aatural, e não a espuria de 
qualquer especie, uma vez qu<l o artigo lo deste 
tnllsmo projecto passou excluindo mui poaitiva
meute da legitimação de que se trata os filhos 
adulterinos. 

Um outrú illustre deputado, que pretende tudo 
ou nada, achando o projecto diminuto e insuffi
ciente, e dizendo não querer admittir reforma 
alguma que geral não seja, o achou, em referencia 
áquelle outro illustre orador. deficiente das du:&s 
especies respectivas ao rapto por violencia e ao 
cauto em estado de insen~ibilidade por efieito de 
propinação de algum narcotico. Se o presente 
projecto comprehende, como se não põde neR;ar 
sériamente, mais de um capitulo da legislação 
actual, é obvio que o honrado membro o àeveria 
preferir , não sendo o caso de obter o bem 
absoluto senão o ptovavel. Mesmo a respeito 
daquellas duas especies bem poderà propól·as 
em terceira discussão, e ver-se-ba se não são 
absolutamente ineompativeis com a base moral 
e a prova escripta em que se fundamenta a 
refornsa legal que pretendemos. 

Disse mais o honrado membro que a divisão 
da herança paterna entre os filhcs oaturaes (' 
os ascendentes tenderia ao pauperismo, que con
siderou um cancro ruinoso de algumas nações 
da Europa. 

Se o pauperismo manifesta a indigencill em 
uns e a aeeumulação das riquezas em outros, como 
se põde dizer que o presente projecto tende a 
essa molestia social quando pelo contrario se 
dirige á divisão dos haveres dos pais de filhos 
naturaes entre estes e seus nvós. e entre os 
mesmos e os filhos legitimas, conciliando as 
aifeições do sangue e os interesses materlaes ? 

Accrescentou o illustre deputado que a divisão 
proposta por metadeQ dos acervos hereditarios 
entre os netos e avós e ca irmãos naturaes e 
legitimas era de mui dlfficil execução por de· 
pender de conhecimentos algbbricos. Ain<ia sendo 
assim, quem determina a divisão? Não são ju
risconsultos assaz poaauldos desses conheci· 
menta&? 

A vt~rdade, porém, é que jé.maia !óra um ob· 
staculo para a realidade pratica diiS partilhas 
entre os co-herdeiros serem uns quinhoeiros do 
mon~e heredltario in capita e outros in stirpe.t, 
como não raras vezes acontP.ce, concorrendo tios 
com sobrinhos no direito de representação do 
ascendente defunto e mesmo do irmão e tio 
commum. Tambem se disse que a falta do reco · 
nhecimento dos pais naturaes para com seus 
filhos via-se na numerosa accumulação destes em 
alguns estabelecimtwtos publicas; argumento que 
aliás caberia melhor a quem defende o projecto, . 

--pois -q,ue -o-facto--a- que- se - refere depõe--da ·legls· 
lação existente comprovando sua inefficacia. 

Não menos se disse que era uma injustiça 
não coute111plar na série das provas da tlllação 
natural a da existencia publica do concubinato 
e notoriedade do f"cto da manutenção da concu
bina e concomitllnte procriação dos filhos. Mas 
isso, além de ter o Inconveniente de depender 
de provas testemunbaea e de fazer patentes no 
fóro judicial factos vergonhosos de vida privada 
contra o intuito morei da lei cujo projecto se 
discute, não é multas vezes sufficiente para esta· 
belecer a desejada certeza moral <ia pat<'rnidade ; 
e aHik. seria igualar .o co~ublnato publico e 

escandaloso nos seus eifeitos à co-habitação legi
tima matrimonial. .Muitas Tezes o concubinario 
consente continuar a co -babitar com a concubina, 
que tem filhos e sabe não serem seus, por uma 
condescendencia inherent.e ao vicio de sua situação ; 
á,; vezes mesmo o ostenta por convenção ou 
vaidade : sem que todavia no fundo reconheça 
a realidade do que na apparencia inculca. O que 
no e~tado conjugal, mesmo por amor da decencía 
e da moral, pas>a, mediartte o principio pater 
est ille quem nupti~Z demonstrant, por maior 
força que tenha, nnnca a póde ter tanta que 
seja capaz de postergar absolutamente a verdade 
quando esta se detnonstra evidentemente. ·Como 
se poderia pois admittir por infa.llivel tratando 
da filiação natural, ou sujeitar à decisão judicial 
mediante provas testemunhaes, sem prejuízo da 
deconcia que cumpre promover e garantir 1 

Em igual sentido se affirmou que a lei actual 
tem esbbelecido por prova da paternidade o ser 
a concubina téuda e mantéuda ; o quo me parece 
nada. menos do que confundir com a lei opiniões dos 
Guerreiros, Vallascos, Pegas e quantos moder· 
namente a elles se referem. A lei, que é a ord. 
liv. 4.• tit. 9'2, o que trata é de estabelecer quaes são 
os filhos uaturaes, di1.endo que são os nascidos de 
homem e mulher que se pudessem livremente 
cnsar querendo, e de edcrava propria ou alheia, 
se por morte do pai o filho ficasse forro. Tambem 
trata da successão dizendo que, o filho natural 
do peão herda ao pai como herdaria o legitimo, 
e por igual concorrendo com este; e, ao con· 
trario, que o natural do cavalleiro e dahi por 
cima não póde herda-r a seu pai. Enlretanto, 
visivelmente oão diz essa lei em parte algama 
de que modo a filiação natural deva ser provada; 
antes parece não dar por oeeessaria condição a 
de ser a concubina teuda e manteúda pelo 
concubinario, pois que &m regra teria excluido· 
o filho da escrava alheia , qne mais propria
mente devo ter sido teúda e manteúda por seu 
senhor. 

.Manifel!tamente os illustres Sra. deputados que 
se têm declarado contra o presente projecto se 
dividem em dous lados, se assim se podem 
denominar, o dos que querem os filhos naturaes 
ht~rdem com os legitimas, pretendendo que a 
successão uJS descendentes é de direito natural, 
e os que pretendem que a aucceasão hereditaria 
deve ser exclusivamente privativa da ll.liação 
legitima. A verdade, porém. niio ae acha em 
nenhum dos dous extremos. O direito heredi~rio 
é meramente de inatltulçlo civil ou do domínio 
das leh aroitrarias, quando muito de direito 
natural mediato. e não lmmediato. ou de dire ito 
nutural applicado ás cor.avauieoclaa aoclalls. O 
que é do~ direito natural é a obrlgaçiio que têm 
os pais de alimentar aos ftlbos : e por essa razão 
se dà dos clerigos regulares e seculares para com 
o~ filhos sacrílegos, doa eaaadoa para com vs 
seus adulterino>~, e dos parentes para com os 
seus incestuosos, etc. A. respeito dos naturaes 
já os aliment<Js não são sómente ne fa.me pereant, 
mas tambem alguma cousa civis, e em correspon· 
dencia á posição e aos haveres do pai. 
_Os_legittmos e que requerem-todos-os alimentos -

nataraes, moraes, civis e politieos. 
E' emtanto que não posso deixar de sustentar 

que no presente projecto, propondo-se os meios 
de fazer eifect-iva no intuito moral a legislação 
existente, cuida-se de rect\6.cal-a conformando-a 
perfeitamente aos nossos bons costumes e todu· 
ztndo ·oll l maior perfeição. Qnando digo que as 
condições probatorias da filiação natural, pre- _ 
scriptaa no art. 2• e já votado, favorecem aos 
filhos naturaes, é porque estou persuadido de 
que os pais sabedores de que àe outro modo se 
não poderá verificar publica e judicialmente sua 
paternidade. com eiieito "'rão todo o cuidado de 
o~> reconhecer instrumentariameute logo que nas-
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cidos e depois dis:>o na prim.,ira opportunidade, 
provavelmente antes que outras paixões os des
viem dos prim~iros daveres paternaes. Quaudu 
ditzo que a divisão da herança paterna entre os 
avós e netos serã mais efficaz a estes do que a 
successào oa totalidade, é porque desta resulta 
uma quasi certa opposição da parte do parente, 
que, habituado ao go~o dos bens .do defunto ou 
ambiciOnando-os, a~ha licito tudo quanto tende 
a conserval-tl nelles ou adquiril-os até meswo o 
que repugn•L mais ã ver dada e á natureza 1 E, 
pelo contrario, na partilhà da herança entre os 
avós e netos continuará a haver a harmonia 
pre~xistente em vida do .filho e pai commum se 
se não restabelece para melhor, ou dar-se-lhe
ha a convemente explln$ãO com probabilidade de 
convergir do avó an neto, o proprio quinhão 
avoengo em t .. mpu de saber este melhor aprovei
tal-o: pois que de ordinario os tilhcs natuaes, 
attenta sua min5uada educação, carecem imme
diatamente da necessaria aptidão para administrar 
a primeira . herança que adquirem. 

Em v~ordade, seullores, figurai um pai que 
vivia Kbundantemente em cowpanhia de seu filho 
usufruindo todas as vantag-.ns correspondent~s 
ás abastanças e riquezas deste. Supponde que 
esse tilllo fa!lece, deixando um ou mais filhos 
naturaes: e que, succ.;dendo estes em toda he
rança, passa a administração della para su~ 
mài, para algum parente, tutor ou cu:-ador; 
d~scendo en1 consequencia o pai legitimo da 
posição folgada e abundante em que vivia a um 
estado de penuri .. correspondente à S!la avançada 
idade e falta absoluta de bens!. • . Este pai do 
defunto, que em virtude da lei está de posse 
dos bens que biio de pertencer ao neto, depois 
de julgada a filiação ·natural deste, terá tanta 
abnegação de si e tanta obtemperanca ao direito 
implícito do neto que o reconheça eftcctivamente 
entregando-lhe todo o ··apitai hereditario?l ••• O mais 
usuavel é quu principie po1· má vontade, proceda 
por nec~ssidnde e continúe por vingança ; não 
faltando fautores interesseiros !1 persuadil-o de 
justo e razoavelsemelhante comportamento. Ainda 
que finalment~ o neto vença ser-lhe restituida a 
herança paterna, o que vale um maior computo 
l!laterial da herança sem ser acompanhado do 
inapreciavel bem moral do cômprazimento doa 
ascendentes <lo defunto de seu pai "t 1 ••• 

Semelhantemente quando digo que co!\duz a 
verificar-se a herança paterna dos filhos naturaes, 
concorrendo antes por igual do que por metade 
com os filhos legimos, é porque assim estes não 
terão o mesmo estimulo a interesse em oppu
~nar-lh~s um direito que se combina com as des
Igualdades de educação, representação publica a 
n~.:e~sidades civis e políticas 1ue commummente se 
dao de uns para com outros ; o que aliás não 
veda aos pais que dispondü da sua terça, repare!lll 
sempre que essa desigualdade facticia entre os 
oaturaes e os legitimo~ realmente não exista. 

Tem-se dito que muitas vezes os naturaes pre
existem ao~ legítimos no direito ás consequencias 
da paternidade. E quaodo se dá o im·erso? No 
prir:ueiro_ caso. não se póde dizer que os legítimos 
prelud1cao aos naturaes, porque estes,_ quando 

_____!!!_!!!!Q., ~~D;l_s_er_igualados.-aos _legiLimos..--No 
segundo caso, porém, os naturaes uào vir1\Õ a 
entrar no dire1to quo os legítimos haviiio plena-
mente adquirido 't . 

Pensando sobre a utilidade moral e material, 
resultaute da exposta harmonia dos dileitos res
pectivos em si e em suas consequencias, disse eu 
que a igualdade que se pretendia preponderasse 
no concurso dos filhos naturaes e os legítimos ã 
herança paterna. poderia muitas vezes ser injusta 
na razão de ser em maior numero os casamentos 
em que a communtão d" bens é inteiramente 
vantajosa aos conjuges: vindo a meação destes em 
partilha entre os filhos naturaes e oslegitimos a 

ser quasi toda composta de bens originariamente 
proprios da mài destes. A '!sta ponderação se me 
respon.:iou que nem sempre as mulheres vêm á 
communhiio com mais bens do que os maridos (o 
que járnais negarei, pois que ma uào firmei n'uma 
absoluta generalidade); o que no caso contrario 
podem-se casar por contractos anti-nupciaf's. As 
allianças conj ugaes precedidas de contractos são 
rar,•s entrtJ nóa, e commummcnte encaradas como 
repugnant·,s fl. indign!.dade de taes allianças. E 
de.mais, quanto~ são os que cumprehendem e for
mulào perftlitamento S•JrnelhantAs contractos anti
nupciae~ para que. ~ejào efficazes a t,·tla a 
prova? Nem se póde negar que a certeza ou. 
simples infurmação de que um homem que se 
pretenda casar tenha filhos naturaes corn direito 
a succeder-lhe seja um obstaculo á contr•lCção e 
com p!emeuto das pretendidas nupcias; e que a 
certeza de que esse direito dos naturaes nãt• será 
senão equivalente á metade do do:~ futuros filhos 
legitimo,; attenuará esse obstaculo e na mesma 
razão augmentará em numero as allianças con
jug.Les. provavelmente v,1ntajosa~ aos conjuges. 
Poderéõ ellas deixar de ser na maior parte uteis 
aos filhos oaturaes tendo de partilllar dos acquestos 
conjugaes tanto maiores quanto mais bem pen
sadas e reflectidas f<lrem as alianças respectivas? 

Penso mesmo que esta lei :>erá vantajosa aos 
filhos naturaes removendo toda a supposição 
contraria ao direito que devão ter nos bens allo
dialisaveis pot effeito da lei de 6 de Outobro de 
1835. 

Senhores, parece-me ter mostrado que o projecto 
em diseussão no artigo sujeito corresponde aos 
antecedentes com o fim de fazer effectiva a legis· 
!ação actual seiu faltar á moral e á decencia 
que principalmente cumpre guardar nas acções 
judiciaes, tornllndo menos eventuaes e menos 
numerosas :ls questõet~ hereditarias entre ascen
dentes e descendentes e collateraes, em que se dá 
o direito de representação ; demonstrando ao 
mesmo tempo a inefficacia, impropriedade, fra
queza e inconcludencia dos argumentos apresen
tados para cootrarial-o. Persisto pois em tudo 
no meu voto. 

Dâ·se por discutida a mataria: é approvado o 
primeiro paragrapho do artigo; os outros rejei
tados. 

Em seguida é appr0vado o art. 7•, rejeitado 
o 8• e approvado o 9•. 

Entra em discussão o art. 10. 
O Sr. Souza. :M:arUns:-Este artigo é 

consequencia do art. 6•, que foi rejeitado, e por 
isso julgo estar elle prejudicado. 

o Sr. Junq uelra:-Este artigo estã em parte 
na legislação. Aos filhos que nagcem de pais que 

. não são casados, a todos os .filhos chamados in
cestuosos, sscl'ilegos, etc., herdavão os parentes 
por parte de mi'ii, nunca herda vão os pais, por
que a legislação não couse,tia que tirassem pro
v~ito da immoralidude. Isto é da legislação ••.• 

O Sa. S. MAaTINS :-No projecto só se falia de 
filhos naturaes. 

O Sa. JONQUEUU :-No projecto não se faz 
distin~ª~ -~lhos __ n_f!._tp.r_a_es_._sào_todos..esses.filhoS-
tratados aqui sem distincção. On, todos esses 
filhos, segundo a legislação que temos, herdão 
entre si e não os ascendentes ; portanto, não acho 
razão para se oppór a este artigo por não ter 
passado o art. 6.• Quer approvemos este artigo 
quer não, ha de existir esta dou,rina, porque, se 
rejeitarmos o artigo, temos a legislação existente, 
a excepçào dos filhos naturaes no sentido stricto, 
aos quaea agora pelo projecto, no art. 1•, se dà 
uma fórma de successao. 

o Sr. Rebouça•:- Eu entendo que este 
art. 10 não está prejudicado pelo que passou. E' 
a confiru:açào do i lo do artigo, aliás muito 
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combatido e ha pouco votado. Pretendendo este 
projecto em geral que os filhos naturaes concor
ressem na herança paterna, neste artigo ae esta
belece a reciprocidade delles para com os pais ; 
não podendo jámais comprehender os outros filhos 
pelo defeito de seu nascimento ; s'.lndo que, a 
respeito destes, está providenciado no nrt. 12, 
pelo qual têm elles sómente direito á alimentos. 
Portanto, concordo com a conclusão ~o honrado 
Illembro, b'lm discorde dos fundamenc~s que elle 
expendeu : uma vez que neste artigo não se 
trata dos filhos que não succedem aos pais, e 
cujos pais não podem succeder a elles, mas trata
se dos pais dos filhos illegitimos qU•3 têm direito a 
lhes succeder por inbJiro como passou, não ad
mittida a idéa do co"curso dos avós com os netos, 
e assim por diante. Manifestamente pois este 
artigo é independtmte do outro, que não pa·ssou. 

A discussão fica adiada pela hora. 

ORÇAMENTO DA. .TOSTIÇ.&. 

Continúa a discussão do orçamento da justiça 
::om as emendas apoiadas. 

o sr. car..,alb.o e snva:-Sr. presidente, 
eu sinto bastante fallar sobre esta materia, sem 
que a5teja preseute o Sr. ministro da justiça ; 
porque tinha de lhe perguntar alguma cousa 
sobre as cifras que apparecem no orçamento de 
sua repartição, as quaes sendo desigaae~ ás do 
orçamento do anno p!issado, não descubro razão 
para que fossem au~met;tadas. 

Senhores, eu offereci algumas emendas que 
parecerão excessivas aos olhos de alguns senhores, 
e por isso julgo-me na restrkt>1 obrigação de 
justificai-as. Q11ando ~;e trata de decretar despezas 
no orçamento, seja de que repartição fór, eu creio 
que niio uos devemos espantar do numero de 
ctfras ; creio que não devemos censurar a qualquer 
deputado que propõe alguut augmento dessas des
pezns ; porque quando se o propõe ou alguma 
dimiuuição só se deve ter em vista a &ua neces· 
cidade, a sua justiça e se ha os meios de o prover. 
Se acaso no decurso da discus,ão me puderem 
provar que as emendas que proponho nii." são 
necessarias, não são justas, que não ha quanti· 
tativo para ellas, eu, doeU como sou ao juizo mais 
esclarecido, cederei da utioha opinião. Mas em· 
quanto nã1.1 se me provar isto, e pelo contrario 
der·'Se um córte em despezas que estão üxadad 
apezar dos augmentos quo peço, eu continuarei a 
insistir uas mlulla::; emendas. 

Eu vej•> que para as relações marcou-se 19l:OOOS: 
vejo qu« no orçamento passaao esta despeza foi 
menor; que para este auno houve um augmento 
de 3WS. Ora, não sei qutll a razão de~te aug
mento, tt por isso necessitava da presença do Sr. 
miuistro da justiça para me dar esta explicação. 
Vejo tambel.l1 que na verba do supremo tribuual 
ha um augmeuto de SOOS sobre a cifra. passada. 
Necessitava tambem ser esclarecido a e~te res
peito, e por is,;o me guards.rei para quando o 
nobre u1inistro se apresentar nesta casa. 

Justiças de 1• inetancia. A cifra que figura no 
presente orçamento é de 399:820$ ; ha um aug
IJ1ento_. de ll:540S sobre a cifra passada, e este 
dUgmento sem duvida necessih ser explicado. Eu 
não vejo que os juizes de direito ou juizes muni
cipaes tenhão augm~:>ntado em numero, porque os 
termos que forão divididos niio tiveriio alteração, 
e nem forão creadas novas comarcas, e antes 
muitos termos estão sem juizes. 

Ora, em uma emenda que olfereci ã casa propuz 
um aup:mento de 3:600S, e unida esta cifra á de 
388:356S671, que foi dada no orçam.,nto passado, 
e . que é em minhl\ opiniàb ~que se deve fixar, 
fica a quantia elevada a 391:956$671, menor que a 
pedida no preaent& oro~mento. 

Eu devêra fugir de entrar nesta questão, porque, 

como juiz de direito da provincia para que pro
ponho o augmento, parece que advogo em causa 
propria ; me.s abstrahindo desta consideração , 
attendendo só para "justiça da emenda, julgo que 
a casa não pôde deixar de votar por ella, e cu, 
defandêl-a. Senhores, os juiz~s que erão mandados 
para lugares remotos tinhão, no tempo em que 
se dizia que os cidadãos não tinhão tantos direitos, 
mais garantias para sua subaistencia, do que 
agora têm os juizes de ô.ir~\to, porque então os 
que erào mandados para esses lugares tinhão 
augmento niio só na sua carreira c"mo uma ajuda 
de custo por exemplo, os ouvidores (hoje juizes 
de diw\to), qut~ erào mandados P"ra Ouy~bá e 
Ma~to·Grosso, ficavão Jogo com o lugar na relação. 
Mas o que acontece com os juizes de direito que 
são mandados agora para esses lugares e para os 
do Ceará, que erão tidos como iguaes? Nada 
V8jo de melhor para elles: pÕf:la-se dizer que elles 
estão reduzido& á condição de degradados, porque 
por desgraça uosS:\ os lugares de juizes de dir~\to 
de partes longínquas são occupados por aquellos 
que não têm protecção (<lpOiaãos) ou outro meio 
de vida, pois que os que estão nas graças ou têm 
patronos não vão para esses lugares. São essas 
comarcas consideradas hoje como de punição, ou 
como tabolas para o jog-o das remoções. (Apoia· 
dos.; 

Portanto , Sr. presidente, eu entendo que os 
juizes de direito desses lugares, já que não têtn 
as vantagens do augmento de categoria (isto é, 
que se lhas dê um lugar, por exemplo, nas rela
ções) ao menos devem ter os meios de transporte. 
Dê-se-lhes um ordenado sufliciente para que possão 
bem serv1r, para que se não vejào na necessidade 
de pedir até a condução ~mpte&tada para as cor
reições. Ha comarcas como no Ceará, que estão 
distantes da capital ~O e mais le~tuas, como eu 
·estou ; entretanto tenho a meu cargo percorrer 
quatro termo~, e não posso fazP.r esta despeza 
com 1:200S. Eu que tenho sempre feito por ser 
magistrado independente com tal ordenado , ou 
hei de ser muito mesquinho toda a minha vida, 
ou enti\o terei de dever muitos r .. vores Eu vejo 
que nenhum destes empregados é capaz de se 
manter com 100$ por mez. 

Ora, attendenúo agora ac prejuizo que cada um 
dos juizes de direito do centro do Ceará deve ter 
tido em suas pequenas fortunas e quando vejo 
que para aquella província o governo mandvu dar 
uma terça parte do ordenado aos empregados 
geraes que lhe requerêrão, não posso deixar de 
reclamar igualdade e justiça. Serão os magistrados 
menos favorecidos pelas leis? Eu creio que não ; 
eu creio que, antes por sermos magistrados, todas 
as vezes qoe estiver em perigo a independencia úa 
magistratura, é do dever da camara salval·a. 

Eu. pois, Sr. presidente, muito eot1fi.o no bom 
senso da c<~::~a para que esta emenda passe, embora 
se diga qne é augmento de despezas. Eu já 
demonstrei á casa que com o augmento de 3:60011, 
nii.o augmento a cí.íra pedida ; mas antes a reduzo, 
porque diminuo 8:00011 da qaantia que se pede no 
orçamento. A cifra que se pede no presente 
orçameuto é de 399:00011, e a cifra do orçam-luto 
pa>~sado foi de 388:00011. 

Ora, pergunto eu, a cifra de 388:000~ não será 
sufiiciente para o pagamento das justiças da 1• 
iusl.ancia.? 

O Sa. WANDERLEY:- Não. 
O SB. CABV.Ú.Ho E SILVA :...._Não ! Então decre• · 

tou-r.e ma~ uo ll•>UO pMsado. Provai o augmento 
de magistrados para augmentardes a despeza. 
Dit-se-b.a que o numero de juizes municipaes· 
tem crescido. Eu direi aos nobres deputados que 
os juizes municipaes por falta de emolumentos 
não quer~:>m pela mór parte ser reconduzidos, 
pôde !lavar um ou outro que queira completar 
os quatro annos para ficar com jus a ser no-



Câmara dos Deputados - Impresso em 13/01/201 5 16:31 - Página 6 de 14 

1!0 SESSÃO EM 19 DE MAIO DE 18-i~ 

meado juiz de direito; mas aquelle que jã tiver 
chegado ao quatriennio , não 1 Creta o nobre 
deputado que alguns que entendem ter preen
chido seu tempo têm até abandonado se11s termos. 
Muitos que estão nomeados não têm ido para 
os seus não têm P-xtrahido sua~ C>Utas, e e11 
appe!lar~i para o nobre ministro da just!ç~ quando 
chegar para saber quantos lugares d':_ JUizes mu
nicipaes tem de pruver, quantos faltao. quan~·Js 
não estão em exercício, etc., e estou convencido 
que a lista será muito extensa. _ 

Policia e !.'egUTança publica . -Sr. presidente, 
v. Ex. faça-me o favor de me mandar as minhas 
emendas. (E' satisfeito. ) Peje o orçamento 
174:010$ para policia e segurança publica. 

Senhores, eu vejo tambem que esta cifra, em 
comparação do orçamento passado, está cotn um 
augmento de 23:800S. Eu não sei a que destina 
o nobre ministro da justiça esses 23:800S. Eu 
não sei se serão para as chamadas despezas 
secretas, ou se serão para reparo de algumas 
prisões, ou para o que que~ que _seja. Sr. _pre· 
sidente, eu acho que esta c1fra nao é sufficiente 
para essa despeza, polque no estado em que 
está a nossa organisação judiciaria, todas as de 
igual natureza revertem para os cofres geraes. 
Eu entendo que esta somma é insutlici~nte_, _po~
que estou conv~ncido que pela reforma JUdlCtana 
compete hoje ao governo geral velar na segurança 
publica, despendojt:: com & policia, .ll!.andar fazer 
os concertos precisos par11 as prisoe-., marcar 
os ordenados dos carcereiros, mandar conduzir 
presos de uns P•lra outros lup:ares, RU&tental·os 
e vestil-os. Assim se expressou o art. 7• ~ 4·• 
da lei das reformas judiciarias; arts. 48, lá7 e 
seguintes do regulamento do governo, que mandou 
que estas despezas fossem feitas pelos cofres 
geraes. p,,rtanto como havemos de sel{re~ar ISto 
desses cofres e dal-os 1\s provineias? Esta razão 
é ainda mais forte quando vejo que decretos 
tr.m havido confirmando o ordenado dostes ern· 
pregados, como o ~e 16· de Sete1nbro de 18tl 
acerca da casa de correcçi\o da Bahia. · Havemos 
a e querer a segu• ança publica bem mantida sem 
dar os meios necessarios para consegui!- a 1 N:io 
havemos de ter prisões, não havemos de tratu 
de seus reparos, deveuios deixar isto ás camaras 
munleip&t:t> como es~eve em algumas províncias 1 
Deixemos que as prisões sejão f<Jrçadas, e que 
dellas se evadilo criminosos de alta mont.•, coUio 
tem succediuo 7 Sr. pr~sidente, eu entendo qu .. 
uma das principaes despezas para que o estado 
deve conc .. rrer é aquella que se applica á B'l
gurança e trauquillidade publica, porque digo que 
o flstado qUP. nãll tem segurança publica e b<~a 
policia não pód~ ser bem governado. Quantos 
males não viriã-:; á sociedade se o governo se 
descuidasse das prisões e da segurança e limpeza 
dellas 'l Eu devo dizer que o numero de assas
sinatos que vêm narrados no rdntorio do nobre 
mini~tro da justiça não provém do outra cousa 
senão da facilidade que ha de €ntrarem e sahirem 
das prisões os criminosos. Nós fazemos o que 
nenhuma nação faz; desarmamos as leis e ar
mamos as vinganças. 

Diz-se muitas vezes que as nossas leis são 
fraca11; en tret 1nto não são ellas postas em exe· 
cnção mesmo nesta fraqueza. Ha l11gares na 
minha província em que por essa falta tem 
consb.ntemP.nte sido viohda a constituição ; e 
demais, Sr. presidente, podemos dizel·o : existe 
alli um terrivel despotismo. Eu referir&i um facto 
acontecido. A vi!la NuYa do Ipú é um desses 
lugares em que mais disso se resente, um termo 
de bastante importancia, um termo que om todos 
os tempos tinha sido olhado como o lugaT refugio 
de criminosos, e que alli era preciso uma prisão 
multo segura; muitas reclamações fiz quando na 
policia parr. reparo e segurança das prisões e 
commodo dos· presos ; mas o governo respondia 

a estas representações - nã() ha dinheiro.- O 
que acontece é que a prisão d11 villa Nova do 
lpú é um tronco, e forão nelle mettldos homens 
que exercião os lugares de juizes municipaes, 
delegados e subdelegados. lst.>, Sr. presidente, 
se poderà chamar prisão limpa e arejada, como 
quer a constituição? ..• Esta affronta feita a um 
m·1gistrado que estava em exercício fez com que 
seus parantes ~e armassem, forçassem o tronco; 
mas forão neste contlieto assassinadas varias 
pessoas da força do g•Jverno e dos aggressores. 

Outru caso -referirei: por falta de. segurt~.nça 
publica, por falta de prisões suffic ientes, no Crato 
estav~o preso,; em uma prisão (a enxovla, que d 
bastante horrorusa), pessoas que se dizião J.e 
alguma distincçào ; por isto o subdelegado ou 
d~legado entendeu com a lei que devia mudal·as 
para outro lugar, e mudou-as com effeito, man· 
dando-as jlara as divisões de cima ou casa do 
destacamento; o que aconteceu foi que se evadirão. 
N11. capital nã•> temos prisões suffieientes, e quando 
ha algum preso de distincção, é recolhido aos 
quartos da casa da correcção. As prisões por 
baixo da easa da camara municipal,-a chamada 
do crimol-estão em um estado que os presos 
quasi todos sabem opilados e quasi á morte ; e 
devemos continuar a prender para corrigir ou 
para Qlat.lr ? Portanlo não posso deixar de con
coruàr que na rubrica-s~gurança publica-seja 
augmtlntada a daspeza sufficiente para reparo 
de pri~Õtls, para sustento, vestuario e conducção 
dos presos. Senhores, agora mtlsmo na capital 
do Ct!ará, onde pelo estado de calamidade se 
repetirão •>8 crimes com mais frequencia, eu tive 
de m .. ndar dar diarias a mais de cem presos 1 1 
de ambas as prisões ; e dos termos do centro 
exh:1lavão á mi11gua ; os cofres pro"inciaes não 
podiào com esta despeza, as folbRs ficavão por 
ser pagas, e para >1alvar as vidas desses infelizes, 
o Exm. presidente da provincia, cuja humanidade 
é conhecida, os mandava contemplar nos soccorros 
publicas . 

O SR. MtNJSTRo DA. JosTiç~ toma assento na 
casa. 

O SR. CARVALHO E StLVA:- Eu llStimo que o 
nobre ministro da justiça est~ja agora na casa, 
pnr•JUfl <>lle me poderá dar algumas explicações. 
Eu persuadl)·me qutl o nobre minis~ro da justiça 
ha de concorrllr para quo "" votem as quantias 
necesurias afim de que as prisões sejão seguras, 
afim de que o cidadão tenha a garantia constitu
cional n11.s prisões, e a sociedade em sua pu· 
nição. 

Do envolta com esta emenda pedi o augmento 
de ordenado para os dous empregados da secre· 
taria da policia. Creio que alguem dirá que não 
se deve augmentar ordenados • . . Sr. presidente, 
eu tarnbem sou de opiuião que nãc se devem 
auJlmeutar ordenados quando os ordenados são 
sufficientes; mas quando o ordenado não chega 
para um empreg.1do sustentar eua família, eu 
não vejo iucunveuiente em augmental-o, princi· 
palmen~e quando a cifra é peq11ena. O augmento 
que peço é de 400S. Ora, 400S farão abysmar o 
orçamento da ju10tiça 't Esses empregados da se• 
cretaria da policia, que esteve a meu cargo in· 
teriuamente, t~m 300S de ordenado, e na crise 
actual da província não sei como se possa passar 
com 300S. Eu vejo que no nosso palz não é 
possível que um empregado que veste casaca 
possa passar com 8008 por anno. Ora, repare-ee 
mais que estes empregados não podem occupar-se 
em outras cousas albeias do serviço pablico, 
porque são empregados que devem eRtar sempre 
promptos ao primeiro aceno de seu chefe. Eu 
entendo que o augmento para estes empregad~ s 
é de summa justiça, porque devemos dar·lhes os 
meios de satisfazer as suas necessidades. 

Eu tinha esperado pelo nobre mill\ltro da jus· 
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tiça para lhe pedir me explicasse qual a razão 
por que apparecem cifras no orçamento presente 
augmentttdas em relação ao orçamento passado. 
Eu peço ao nobre mmistro que me dê uma razão 
sufficiente a re~peito do augmento das citras que 
passo a ler. Por exemplo a rubrica : supremo 
tribunal de justiça, que monta em 73:400/l em 
relação com o orçamento passado, cresce mais 
800$. A cifra a respeito de relações, que monta 
em 191:906~668, cres<Je em relação ao orçamento 
passado mais 350$000. 

Justiças de primP.ira instaneia. Eu creio que o 
nobre minstro ou a nobre commissão ente .. deu 
como eu entendi que justiças de primeira ins
tancia erào sómentt~ juizes de direito e juizes 
municipaes, etc. No orçamento decretado está a 
despeza talhada em 399:3808, quando no passado 
foi da 388:356/lô?l. Não m,; consta que se tenhão 
augmentado as comarcas: que os termos que 
estavão divididos fossem subdivididos para se 
augmentar o numero de juizes municipaes, e por 
isto não veju uma razão sufficíente para o aug
mento de 11:54.6SOOO. 

A respeito da pulicia e eellurança publica tambem 
cresce a despeza em 23:000SOOO ! ... 

Vejo mais o augmcnto de 2, 1301! a respeito de 
telegraphos. Eu des~jára que o nobre ministro 
disses~e se são necessarios estes augmentos ; 
porq.ue se lôrem, eu, crendo em suas razõe~, 
darei o meu. voto, visto que deposito toda a 
confiança no ministerio, à vista do seu enunciado 
programma de ordem, justiça e conciliação. 

O Sa. MlmsTRv DA. JusTIÇA. dá um aparte que 
niio ouvimos. 

0 Sa. CARVALHO E SILVA. :-0 nobre ministro 
diz qtte essas alterações estão nas tabellas. Eu 
não po~so agora exa•ninar essas tabellas, m:~s 
estou certo que S. Ex. não pediria quantias sem 
razão suffieiente; eu as examinarei para a \ercelra 
diSCUSSÜ.O. 

Passarei, Sr. presidente, ao S) 8.•-Bispod e 
relação m~tropolitana:-Pede·se para esta rubrica 
39:700/l: e eu peço 5Hl:OOOS. Parece·me que eatou 
ouvindo a todos dizer~m-550:0009 p!lra bispo~ e 
relação metropolitana 'l! 1- Não é só para iHto ; 
eu entendo que os vigarios devem ser pagns p610a 
cofres geraea, assim como todas o• de1pazae do 
culto publico. Sendo aa6im, eu orcei que todos 
os v igarios do imperio, cxceptuando "lguus que 
eatàt~ collados, purq11e ent4o nilo podem receber 
a sua congrua ••• 

Uw SR. DxPUTADo :-Podem. 
0 Sa. CARVALHO E SILVA. :-., . e nio contando 

alg11mas freguezias que estão vagas, orcei esta 
despeza em 550:0008. Penso que o nobre ministro 
com esta cifra não ficará de mãos atadas para 
fazer esses pagamentos. Se acaso ficar algum 
vigario por pagar-se, então temos a salva-gu .. rda 
de exercícios findos. Nio entrarei na duvida se 
os vigarios são empregados geraes. porque creio 
que ninguem duvida desta verdade; mas não 
sei qual a razão porque sendo os vigarios em
pregados geraes .•• dizendo a nossa constituição 
que a religião do estado deve ser mantida p~<lo 
governo, a elle não incumbe fazer aa despezas, 
e sim ás províncias. E' por se querer até reli~ião 
provincial e geral que devo com bastante trist~za 
dizer : em alguns lugares ella tem sido muito 
arrefecida. (Apoiados.) Nós temos visto que as
sembléas provineiaea têm feito a guerra a certos 
e determinados vigarios, e com isto muito padece 
a religião. (.Apoiados.) Parece que a devemos 
salvar pelo contrario. 

U11 Sa. D&Pt!T.t.DO :-Não salva. 
O Sa. C&.aVALHO E SILVA. :-0 que farão os 

conegoa e vigarlos do Maranhão que não têm or
denados 'P (Apoiado•.) Deixio de certo de cantar, 

TOIIO I 

e ninguem poderá obrigar um cooego ou um 
vigario a officiar quando não tem o competente 
ordenado para sua decente subsisten.:i!l. Qual o 
meio que temos para coagir as assembléas pro
vinciaes nesta pl\rte? As assembléa~ provinciaes 
estão no seu direito quando não querem marcar 
ordenados para empregados geraes {apoiados), e 
qual o maio que tem,,s para compellil-as a fazer 
o contrario 1 Nenhum. Portanto é preciso pO;;· 
termo a estas c:ousas : se reconhecemos q ae o.s 
vigurios são empregados geraes .. . que as pro
víncias como o acto addicional estão com muitas 
attribuiçõed, e agora se arrependerão, não o fi
zessem ; mas se o fizerão, deixem as províncias 
obse• var em toda a sua extensão a coostit11ição 
reformada. (Apoiados.) As províncias estão em 
perfeita decadencia, não têm um vintem para 
pagar as despezas que são provinciaAs, e muito 
menos para pagar empre~ados geraes ; q. partilha 
das contribuições foi muito desigual, e para al
gumas prov•nci~s são cifrões- cortados muitos 
algarismos da receita. (Apoiados.) A dllspeza da 
mioba província calculou-se em 190:000S ; arre
cadarão Sf! apenas 33:0008, e o deficit será de 
mais de 56:0VOS, e sem esperança de melhora, e 
isto para pagamento d- serviços dos emprP.g~dos 
publictJ s •• Nós jé. pedimos nesta casa uma dotação 
pllra isto . Já existe uma r,;preseutação pedindo 
40:0008 para salvar da crise a pruvincia. Nós 
havemos de parecer muito exigentes ; já ouvi 
d1zer : os deputados do Oeard vém pedindo 
muita cousa. Eu desejára que os nobres depu· 
tad<>s tivessem estado alli, que vissem o quadro 
horroroso_ que presenciarão alguns nobrPs depu
tados do Maranhão, que com suas mãos distri
buirão esmolas, e que se retirárão para não ver 
tantas calamidades. Pora onde correr 'l 

Ux 811. DEPUTADO. dé. um aparte que não ouvimos. 
O SR. C~RVAI.HO B SrLVA:-Nio poderá man

ter-se ••.•• e nem é bom que eBtas idéas appareção 
na CKsa, porque neeess:triamente atfrouxuAõ os 
laços que unem as provlneias. Parece que an 
ldea11 existent~s na easa, e que tenho visto pro
pagar, são que se devem estreitar estes laços. 
::ie aa pruvlnelaa nilo virem no governo geral, 
o ne~la ~:asa um Corte empenho para que sejito 
unidas 1 não llei quo recurso hão de buscar, se, 
corrfnao para o centro, forem repellidaa. Que
remoa eetreitar a uniilo pela faculdade de nomear 
e nAo deapender ' \ Elite methodo nio julgo 
multo acertado. 

Creio que tenho bltstante justificado as emendas 
que apresentel A casa; mas permitts·me V. Ex. 
que eu faça ainda al~tumas redexões a respeito 
de principias e opiniões de meus nobres col· 
legaa. 

Sr. presidente, eu creio que o nobre deputado 
pelo Piauhy, autor da indicação de que nas leis 
de orçamento não devem entrar augmentos de 
ordenados, quando se levantou para combater 
uma d11.s emendas que offereei á casa a respeito 
de ordenados, disse que nós todos tínhamos 
afilhados, e que, quando apparecião estas emen
das, não erão senão filhas do patronato. Talvez 
o nobre deputado tenha sido autor de muitas 
emendas semelhantes ; talvez tenha tido m11itos 
afilhados, e portanto não me seja lançada só
mente a pecha de ter afilhados. E11 acho que 
nas leis do orçamento é que se deve com razão 
tratar do augmento .ou diminuição de ordena· 
.:los ; porque, se os ordenados dos empregados 
são mareados segundo as eircumstancias das 
localidades, elles podem ser melhormente mar
eados em uma lei de orçamento que está sujeita 
a estas alternativas. Se o nobre deputado se 
encarregasse de apresentar um projecto para o 
nivelamento dos ordenados doa empregados pll
bllcos lfe todas as repartições na devida relaçio, 
eu me compromett.erla a coadjuvai-o ; mas, eu 

16 
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cre\o que, a\nda quando a dP.putação f':>sse 
heredit:\ria, os nossos netos não terião o prazer 
de concluir este projecto, porque seriào tantas 
as consideraçó5es, tantos os desafiados odios, que 
toruarião a reforma inexequivel. E' com vagar 
que bavemos d e ir augmentando os ordena-tos, 
tendo eu• consideração as localidades, o trabalho, 
e clrcumstancias do emprego e do empregado. 
Portanto não foi o patronat.u que me fez apre
s~ntar esta emenda. 

Um outro nobre deputado, creio que pela 
Puabyba, confessou que os vigarios siio em
prega.aos geraes, que a" províncias não deveráõ 
pagar ; poréa., como o Exm. mini!•tro da justiça 
entende que por ora dev.;m continuar a ser pagos 
pelos cofres provinciaes, e> calculo qua houve 
a este re,peito era de 700 e tantos contos ••.. : 
a unicn provincia que está por pagar a estes 
empregados é a do Maranhão, cuja despeza 
monta em 19:0008. Ora, devemos decretar a 
despeza de 700:0005, por esse motivo sómente ? 

Creio que o nobr"l deputado peccou em seu 
raciocínio. Nã11 se attende a que se tem de 
pagar a despeza de 16:0008 ; attende·se á obri· 
gação de quem deve fazêl·a. Ora, porque razão 
havemos nós, quando temos de decretar despezas, 
sempre vir com essas considerações, que não são 
as verdadeiras ? Por que rnzào não devemos 
att·:·onder á necessidade da despeza, á sua justiça, 
e os meios de prover ? Em uma lei de orça
mento, eu tambem entendo que devêra primei· 
ramente ser c>llculljda a receita, e á vista delta 
decretarmos as despezaa, e quando essa não 
chega.~se para estas , dever e senso nos em<ina 
a coarcttll·ag: poque sigo a · maxim~ ingleza
One must live according to one·s estate.-Mas 
observamos ~ós isto 1 Tratamos de despender, 
sem que satbamos os llavo>res, e a reg~a é 
cl!lmarwos por economias, que por essas faltas 
nao eonhec~mos, e que o receio nos dirige. 
Outra cousa de>emos fazer ; é examinar as 
despezas decretadas no anno r.nterior, e quaes 
aquellas que forão despendidas, as sobras e as 
não todas t~sgotadas: para tlgururem no orçamento, 
umas comv dividas, outras como receitas. Desde 
q~e ha ca:naras legislativaR .nunca houve sobra~ ; 
nao se sabe se se !lsgotào as quantia~ decretad~&s. 
Consta que os cred•tos Je 43 por diar1te para 
exercícios findoa não e&ti\., el\j:(otados, mas não 
ae aaba ueata casa quanw Jt~ll>ls resta. Todos 
oa annos ullo se faz aenllo eamar a receita · 
as despezaa, !lim, silo bem calculadas, porqu~ 
estas 11ào bem Vl~ivein e cert••s, tnh& a rec~1ta 
é toda esmada. Eu devoJ diMcordar da opmil\o 
do uobroJ deputado, que pt~la grandeza da cifra 
entende não se oieve decr•,tar deMp.,za. Eu attendo 
sempre 1\ necessidade da deap .. za, e é. casa, 
como poder competente, pertence pensar nos 
meios necessartos para satisfazêl-a. 

Sr. ~residente, permitta-me o nobre deputado 
QUd ult1m~m.ente f11llou na sessão de hontem que 
eu me dtriJa a elle e lbe diga que não te 1e 
razão quacdo imputando aos seu~ collegas a falta 
de conhecimento do estado do nosso thesouro 
oi! censurou porque apresentavão a esta cas~ 
emendas que lb'o fize.rão espantar ; disse o nobre 
deputado .que ss admtrava c?mo havia deputados 
que, ~ VISta das nossas cucumstancias, apre
sentavao emen~as ~llste lote. Isto equivale a 
d1zer-se :-Eu nao se• se o autor da emenda tave 
o devido senso apresentando uma emenda desta 
natureza. 

O Sa. AliT~o:-lsto é interpretação. 
O SR. CABv.u.no E SILVA: -Eu estou tirando 

as eonsequenciaa. 
O Sa. ANT.Xo:-E' interpretação. 
0 Ba. CABV.&.LIIO JC SILYA.:-Como posso tirar 

tonaequenc:ia aem interpretar os pensamentos ? I 

(Rüadas.) Eu não quero dar tanta expansão ás 
intenções do nobre deputado, n1as qu:\ndo o nobre 
d_eputado trovP.jou daqu~lle lugar {apontando), 
ttve vontade de retirar as minhas em., ndas: ma~ 
a convicçà·• dtl justiça do meu pedido me deteve 
e mais ainda senti-me em obrigação de as defende; 
~ontra t0d<> esse stigma do nobre deputado. Eu 
JUlg.o que o estado a que temos chegado nã•) é 
devtdo a estas ~ outras emendas ; é devido ao:~ 
noss~s desvarios, ás loucuras . que temos feito. 
(Apo,a_dos.) Por ellas na mmba província se 
perdemo tres m1l e taut.os contos. Na provincia do 
&10 Grande do Sul n I(Uerra foi um verdadeiro 
cancro. (Apoiados.) A divida que está p€sando 
sobre nós não é feita pelas emen.tas em rapei, 
mas com ferro e sangue de nós mesmos : estas 
cousas são as que lamento. Mas eu perdôo estas 
cousas.. porq~e digo com o philosopbo inglez :
Man u sub;ect to error,-u homem é sujeito a 
errar. 

São apoiadas as emendas. 
O Sr. Vllella Ta,. ares: - As l.déas 

emittidas na ca~a pelo nobrll ex-ministro dos 
ne_gocios estrangeiros, deputado pela província de 
Mmas Geraes, quando em uma das sessões 
pas~ad~s fll.llou s ubre o orçamento do imperio, e 
res pondeu a alguma~ interpella ões que por um 
nobre deputado pela proviucia da Bahta lhe forão 
dirigidas ; as iJéas, digo, do nobre ex-ministro 
dos negocies estrangeiros me parecerão tão acer
tadas e j u~t•ts, que eu não posso deixar de adop-. 
tal-as absolutamente; e peço licença ao nobre 
ex-mini$tro para principiar o1 meu discurso com 
as mesmas palavras. com que S. Ex. principiou 
o seu, •~to é, na dtscussão e votaçno da lei do 
orçamento eu me rre~crevo, como regra, autorisar 
sómente aquellas despPzas quo~ forem cabalmente 
justificadas, porque, Sr. presidente, em verdade 
o noss•• estadu de finanças, a nossa divida interna 
c exlerna nos nilo ~ermilte ainda dispór com 
mà•Js largas •los dinh~iros do paiz. E:~tabelecido 
este principio, j(1 vê V. Ex. que uu estou disposto 
a votar pelo~ projecto de orçam~nto que sa discute 
quando consigna verbas que e•tabelecem despezas 
mcnvrf!s do qua a·~uel!ds que estiiv marcadas com 
algumas emendas que se acbão svbre a mesa, 
e que votarei .:ontra todas as emendas que lêm 
por fim o augmento dt>stas despezas, uma vez 
que ellas não po~sào ser cabahnllnte justificadas. 

Seobore:~, eu ent~ndv que uma dao~ noil8as 
pnmeir .1~ neces~idades é a economia, porque, 
além de que a 11conomia é uma mor.tltdade, sem 
ella nlio po·leremos remir o nos!IO credito, e 
chegar ~!-=> estado •le sermos respeitado~ pelo 
estrang .. lro e pelos no~sos conc1dadàos. (Apoiaào.r.) 

Hll sobre a mesa um<~ ~manda que tem dado 
moLiVII a grande questão• na casa, e é aquella 
que ePtabelece que a despeza com o culto divino 
seja feita pelos cofres geraes. Em verdade, 
Sr. presidente. eu me acho embaraç.tdo a res
peito da maneira por que me devo pronun~iar 
sobre esta materia, mórmente na parte que diz 
respoito á despeza que tem de ser fe•ta com os ptl
rocbos. Pela constituição do imperio vejo que os pa
rochos são considP.rados empregados geracs, visto 
q11e no § 2° do art. lO'a se dispõe que compete ao 
poder executivo nomear bispos, e prover os bene· 
ficios ecclesiastic11s. A lei da reforma constitucional 
modificou a constituição nesta parte, porque no 
Si 7• do art. 10 estabeleceu quaes os empre
~ados geraes e quaes os pr<>vinciaes, dispondo 
q11a ~ão empregue provinciaes todos os que extstem 
nas províncias, salvo &quelles que dizem respeito 
â arrecadação e dispen•lio das rendas geraes, 
adm!nistraçà? de marinha e guerra, cargos de 
presld.,nte, b1spo, membros da relação e tribunaes 
supertores, emprl'!gados das faculdales de medi· 
cina, cursos juridic•Js, etc.: e eu entendo que, 
nio estando 011 paroebos comprehendidoa na Olt· 
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cepção deste paragrapbo, se devem considerar 
como incluídos na regra geral, e então são em
pregados provincia~s (apoiados) ; mas, senhores, 
isto SNia es:act.J se uma outra disposição, e dis~o
sição tamb~m dP. lei ccnstitucional, não consig11asse 
o contrario. 

A lei de 12 de Maio de 18!0, que intt>rpreton 
alguns artigos das reformas constitucionaes , 
desmanchou (permitta -se-me a exprçssão) isto 
que se achava. estabele~ido pelo acto addicioqnl_; 
portanto eu veJo prescnpto no art. 2• .j,;ssa le1, 
quA a faculdade de crear e su-Pprimir empregGs 
provincines co:~cedidas ás assembléas provinciaes 
pelo $ 7• do art. lO do acto ~oddicional, sõmente 
diz respe:to ao numero dos mesmvs empre~os, 
sem alteração de sua natureza e attribuiçõe.s, 
quan.io forem estabelecidos por leis geraes e 
relativos a objectos em que não podem legislar 
as mesmas assemblêas provinciaes. Ors, as as
sembléas provinciaes nào podem l~gislar sobre 
as attribuições dos paroclios, os quaes forão 
crAados por lei geral; logo, devll-se entender q1te 
estes empreg~dos são geraes. E se não é nssim, 
para que inttlrpretar o Si 7o do art . 10 Jo acto 
addicional? T em-se procurado aqui estabelecer 
distinccões, entend~ndo-se, por exemplo, qu.o os 
parocbos são empregados IJrovincíaes quanto ao 
num ero, e geraes quanto ás funcções que exercitlio, 
mas eu nem admittu, e oem mesmo comprehendo 
bem esta clistincção : ella não está. n" lei, e é 
principio corrente de direito que quando a lei 
não <listingue, não podemos distinguir. Sendo 
assim, é minha opinião que os parochos são 
empregados geraes, e sendo empregados geraes 
parece dtl toda a justiça que sejão pagos pelos 
cofres geraes ; porque não posso sanccio?ar o 
J!rincipio do nobre deiJutado pela província de 
s. Paulo, que concordando em que os parocbos 
são empregados geraes, á vista da legislação 
vigente, enteedeu todavia que devião ser pagos 
pelos cofres prov1ncíaes. Eu não concebo esta 
doutrina, e, perdõe-me o nobre deputado, acho-a 
inconsequente. 

Sr. president~, não tenho observações que fazer 
a respeito da mbr parte das verbas da lei que 
se discute; mas !aliando de pauagem sobre o 
~ 8• que trata dos bispos e relação metropoli
tana, eu não posso deixar de t!'azer á casa 
duas questões que me parecem de alguma im
portancia. 

A discus;ão aventaia hontem pelo nobre de
putado do Maranhão suscitou-me algumas idéas 
a respeito da primeira que&tü.o. O nobre dt!putado 
disse que não ae devia h••je ten1er facilidade nas 
asstlmoléas provinciaes quanto ã creação de fre
guezias, porque havia um aviso do governo que 
recommeuda.va t llrmiuantement.l que se não pro
cedeo~se a uma semelh~nte creação sem qutl os 
prelados fossem previamente ouvidos para que 
dessem o . seu parecer e ini• •rmas~<em a re:<peíto 
da nAceasidade destas creações. Uma questão Sõ 
suscitou agora na minha província, e eu desejava 
que o Sr. ministro da justiça expuzesse á casll. 
a sua opinião a respeito. A assembléa provincial 
de Pernambuco entendeu em sua sabedoria que 
devia crear algumas fregueziae, supprimlr outras 
e subdividir algumas: assim reclamavão as ne· 
eesidades pablicas. 

Alguns deputados provi.neiaes pretenderão que 
o prelado diocesano fosse ouvido a respeito de 
todas esaas metiidas, fundados em que alguma 
couaa havia a respeito desta materia, e que 
cumpria haver audiencla do ordinarill. Suscitárão· 
se questões sobre este ponto ; ma~ entendeu a 
aaaembléa provincial em sua sabedoria, ã vista 
da terminante disposição do acto addicional, que 
a flllta da audiencia do ordinanio não podia em· 
baraçttl-a na confecção de qualquer lei que dissesse 
respeito á creação de freguezias; porque, o 
direito que Um as assembléas provinciaea de 

legislar sobre a divisão civil, judiciaria e eéde
siastica da pc-ovincia não tem limitação alguma 
no acto addic\onal, e eu entendo qus não tendo 
limitação na lei constitucional, a falt>\ de ínfor
m,.ção •) U de auditJncia do prelado nada in1lue para 
validade do acto. 

Não podendo pois s.-r limitado, como fica dito, 
este direito, a assembléa provincial prescindia da 
audiencia do prelado dioce,;ano, e prescindia, não 
!'Ó porqull estava suflicientement& inteirada da 
necessidade da creação <las freRuezias. senão 
tambem porque a exiguidade do tempo não per
mitLia esta audiencia. Cor~feccionárão-se pois as 
leis, ol subirão á sancção do presidente; o pre·
sidente sanccionou-as : ma~ o que ~contece ag.,ra 
é que o prelado diocesano se oppõe á execução 
dell~ts, na parte em que dizem respeito á creação 
de freguezias, divisão dtl algumas, e suppressão 
de outras ; e oppõe-be, porque não foi consultado, 
como dispõe um aviso do gvverno caja data não 
me não recordo agora I 

Mas pergunto : o prelado diocesano póde obrar 
desta man':lira t O direito que .; conferido pelo 
acto addícional ás assembléas provinciaes para 
legislarem a respeito da di visão ecclesiastica de 
suas províncias está ou póde estar subordinado 
a um aviso do governo que recomm<lnda aos presi· 
dentt s de província toda a circumspec-;ão na saucçiio 
de lei$ desta ordem, quando por ventun não 
tenhào sido ouvidos os prelados diocesanos? Eu 
ente!ldO que não; mas quizera ouvir na casa a 
opinião do Sr. ministro da justicoa. 

O SR. FERRAZ:- E' mataria intrincada. 
O Sa. VILELLA. TA. VAREi•- Uma outra questiio, 

Sr. presidente, ainda me occupa poi' momentos, 
e vem a ser ella se o nobre ministro da justiça 
entende que os prelados .diocesanos p&dem residir 
em qualquer ponto de sua juriadicçilo episcopal, 
ou se sómente naquelle em que existe a cathe<irol 
sua esposa 't 

Não faç.1 esta pergunta 11em fundamento. O 
bispo Je Pern"mbuco obteve, já ha algun~ annoa, 
uma licença par~t panar algum tempo no R~c!fe, 
em conaequt~ncia de mole11tla• que pad~cia, mu 
isto sómente em'luanto Jlfl curllva, Vl&LO que alle
Fl'ava qu;• •li Gr~s da cidade do Olinda lhe nAo 
!aziào bem . Creio que ba decorrido 12 ou 18 
anoos que o prelado d., PeraMmbuco abandonou por 
aaslrn dizer a sua ca&bedral. Não mor• um Ollnd11, 
1ui•• aaalste meamo aoa ol11cios divino• a quo 
lhe incumbe Bll~htlr em consequencia do lllU 
sagrado minlal~rio •• • 

O Sn. Fxa&U:- E' em consequeocla da mu· 
dança do curao juridico. 

O Sa. Vn.ll:t.LA TAVUES:-E' em consequencia 
de esu commod" ; desejo pois saber se o nobre 
u1inistro entende que póde este p1elado continuar 
a habitar na cidade do Recife sem cumprir as~lm 
certos deveres do seu sagrado ministerio. 

Estas são as questões que trago á casa, e 
concluo dizendo que voto em favor do ortsmenLo 
da justiça do modo que acabo de e:xpõr, porque 
o conbecimo:~nto que tenho do nobre ministro, 
e a persuasào sm que estou de que S. Ex. h• 
de cumprir fielmente o programma que apresentoa 
á camara, entendido pela maneira por que o 
entandeu a maioria da casa ..• 

O Sa. FERRAZ~- Pois ha eommenl.arios I 
O Ss. VILELLA. TAVAREs:- ... entendido, digo, 

pelo modo por que a entendeu a maioria , 
porque o nobre deput.ldo foi um dos que o en· 
tendeu de um modo diverso. . 

O Sa. FaRRA%:- Ao con~arto, foi pelas proprias 
palavras do Sr. ministro. 

O Sa. VILEL14. T.a.vums: -Esta ~rsupão, 
digo, me conduz a prestar-lhe o meu voto de 
eonAanoa. 
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o Sr. J. Pedro dA Sl1-va: -Sr. presidente, 

eu pedi a palavra para fazer algumas refl._exões 
ácerca da opinião do nobre deputado pelo P1au_hy 
a respeito da mane1ra por que 'e tem conduz1do 
a casa uas discussões da lei do orçamento, e 
pretendo tamhem dizer alguma cousa sobra a 
questão do pagamento dos parochos e conegos ; 
mas não sei se tera cabimento a discu~são dessa 
primeira ques\,ão, visto estar 9lla sujeita_ á col!l· 
missão da mesa, e ter de entrar em d;scugsao 
separada da lei do orçamento: creio que sim, 
porque o nobre deputado que preced<lU o or~dor 
que acaba de se sentar tocou nella, e por 1sso 
V. Ex. tambem permittirá que eu diga alguma 
cousa a este respeito. 

O nobre deputado pelo Piauhy, Sr. presidente, 
disse que era inteiramente prejudicial ás discus· 
sões da lei do orçamento o tratar-se nessa 
occasião do augmento dos ordenados dos empre
gados public_os, e as razões q~e apresentou forão 
que isto trllzia uma protelaçao dessa dtscuss110, 
que se prolongava nesta camara pelo menos dous 
mezes : e que ordiuariamente, pelas transacções 
que fazião os deputados entre si, se vencião esses 
augmentos de ordenados, e estabelecião-se assim 
precedentes que- davào direito a reclamações e a 
novas pretenções, que vinhão depois accumular·se 
na~ discussões seguintes dessas leis. 

Eu não sou da opinião do nobre deputadu ; 
pelo contrario, julgo que a questão dv augmeuto 
ou diminuição dos ordenados dos empregados é 
propria da lei do orçatf.ento; é uma questão 
financeira, que convP.nientemente póde e devtl 
ser tratada na lei do orçamento, e que não será 
della eliminada , sen1 deixarmos incen1pleta a 
discussão dessa lei. 

Quando discutimos a lei do orçamento, discu-
.mos as despezas com o material e as despezas 

.:om o pessoal; na diecussão dessa ultima despeza, 
não só temos attençi'lo ao numero dos empregados, 
senão tambem á importa11cia dos seu,; ordena
dos. Se fixassemos esta discussão tf-Jndo só em 
consideração o numero dos empregados, e não 
examinassemos se o que vence cada um dell~s é 
um ordenado devido e rnzoavel, sem duvida n•io 
fsriamos o que devemos fazer. E quererá o nobre 
deputado desviar-se desse dever, tixar a despeza 
com o pessoal, sómente attendendo ao numero 
dcs empregados, e não se irnporta.n•lo com os or· 
denados que elles percebem? Quererá reduzir esta 
questão a conservar, r.-stringlr ou ampliar eslll 
numero, e mais nada? Cre1o que, se a11~im o 
fizer, não podera dizer que tem discutido esta 
despeza e fixado convenienttlmente. Eu entendo, 
senhores, que a fixação da despez:~ rel11tio;a a•> 
pessoal depende, como ja diss&, não só do numero 
do:> empregados, como tambem da importancia 
de seus ordenados. Havendo portanto reclamaçõt:s 
de empregados que se achão mal pag•JS , a 
assembléa as d«ve attender na lei do orçamento, 
para poder fixar a despeza da repartição a que 
pertence e~:~te empregado. Quererá o nobre depu· 
tado qoo esta reclamação seja attendida em um 
projecto particular depois de concluída a lei do 
orçamento, e quando ja se tem distribuindo a renda 
publica conforme as necessidadJs do paiz, e não 
haja por consequencia receita equivalente para a 
satisfazer? Creio que não; por conseguinte ha 
de concordar comm1go que quando se di::;cut~ a 
lei do orçamento, deve-se tomar conhecimento dos 
requerimentos dos empregados que requererem 
augmento de ordenado ; deve-se mesmo examinar 
se os ordenados de todos os empreg'ados estão 
justamente estabelecidos; de outra maneira obran
do-se, não se fixará como se deve a despeza com 
o pessoal. 

Senhores, a questão dos ordenados dos emcre· 
gados publico& , é uma questão inherer..te á 
questão da despeza com o pessoal, e não se póde 
della prescindir sem c:oarctar a liberdade que tem 

a camara de censur:r ou louvar o desempenho 
de deveres dos empregados; porquanto eu julgo 
que, quando a. camara c~nsura ou louva qualquer 
empregad_o, trnporta 1sto a desapprovaçào ou 
approvaçao da despeza que se faz com o seu 
ordenado. 

Quando ~~:e~ ta ca_sa se diz, por exem tlo, que 
u~a repartlçao va1 mal, e que os empregados 
na" cumprem st.us deveres, deve haver dispos!ção 
para não consentir-se na continuaçà•> da despeza 
que se fez com os ordb:tados desses etnoregados, 
ou para diminuir esses ordenados, afim de que 
elles tenhão o que justameute merecem. Quando, 
pelf) contrario, se diz que uma repartição vai 
em andamento regular, e se louva os seus em· 
pregados, deve entender-se que a despeza com 
estes empregados deve continuar ou augmeutar-se 
conforme ê o seu merecimento. 

Mas dis~:~e o nobre deputado : - as questões 
sobre os ~rdenados dos empregados, póde pro
telar a le1 do orçamento, e fazer cum que não 
saia desta casa senão com dou.s mezes e mais de 
differença. 

Sr. presidente, eu não sei corno podemos pres· 
cindir de uma questão proprb "ente do orçam ... uto, 
pela razão de prolongar-se a feitura desta lei. 
E póje dizer-se que ha o;wnomia de tempo tra
tando-se destas questões em projectos especiaes' 
~u creio que é o contrario ; quando são discutidas 
na lei do orçamento é que ha economia de tempo. 
porque sendo elles apresentados na segunda dis· 
cussào, se passão, uão se discutem mais, e sendo 
apresentados na terceira, têm necessariamente 
uma só discus::;ão. Entretanto que, se vierem em 
projectos especiaes, se discutiráõ tres vezes, e 
gastar-se-ha por isso mesmo muito mais tempo, 
e tempo qua não é menos precioso do que aquelle 
que se ga:;ta com a lei do orçamento. Por isso 
não vejo que esta razão que dá o nobre deputado 
possa preval<!cer. Senhores, questões desta natu· 
rez•t não são as qutl roub;io o ttlmpo precios.:~ da 
camara ; a~ que roubão este t~mpo como n camara 
sabe por experitmcia propriu, são est .. s divaguçõ~s 
sobre a politica, st1o as recri n•inações feitas neMt& 
ca,a, Oti discursos -monstro" que se !..zom "m 
oppOMJçào e para impedire"' o andamtlnto do11 
trabalhos ; isto sim, rouba muito tempo. O nobre 
deput11do comu opposicionist11 nesta c:1sa tem t~ito 
tndo iMto; elle sabe por experiencia propria que 
a lei do orçarntlnto não tem Hahido daqui rom a 
promptidi\o preclsfl, porqull elle e seu11 conlpll· 
nheiros assim o querem. 

O Sn S•>OZA MARTIN~: -Peço a palavra. 
O Su. FERRAZ• - Os praieiros aqui é que IIOB 

tomarão o t~rnpo cnm o barão da Boa Vista ; 
levárilo saaaõea interminaveis. 

O Sa. Jo,;jj;' Pxoao DA SILVA : -Eu fallo dos 
qua estão em opposiçã<. ; e como o nobre deput11do 
é o que faz a impugnação a estas discussõee, 
bem é que me rbfira a elle e áquelles que têm 
obrado do mesmo modo. Da nossa parte se têm 
tambem havido discursos longos, não se disse 
ainda que a discussão sobre os ordenados dos 
empregados publicas era improprio da lei do 
orçamento, e que roubava o tempo na discussão 
·dessa lei; ainda não lamentá mos essa perda. 

Direi mais o nobre deputado que a outra r&zão 
tambem apreseuta<la por ·ene não póde proceder 
para se banir da lei do orçamento as discussões 
dos ordenados. Disse o nobre deputado que, por 
transacções dos deputados entre si passão no 
orçamento augmentos de ordenados, e que isto 
é um mal muito consideravel, porque abre o 
exemplo a novas pretenções e reclamações in
terminaveis; mas eu perguntarei ao nobre deputado 
se não se dará isso mesmo quando a questão 
vier aqui por meio de projectos especiaes, e se 
se evitaráõ com elles o exemplo para não haverem 
reelamações, e os deputados não procederáõ como 
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diz o nobre deputado que eUes procedem ua lei 
do orçamento 't Creio que não : portanto este 
argumento não tem a valia que o nobre deputado 
lhe suppóz. 

Tratar~i agora do pagamento dos parochos e co
nPgos. Esta questão, Sr. presidente, está bastante
mente debatida; têm-se apresentado na casa razões 
sufficientes em favor do pagamento pelo cofre 
geral : assim pois eu fui prevenido, e pouco 
mais teoho a dizer. 

Já se disse que os conegos e parochos erão 
empregados geraes ; ainda agora o meu nobre e 
digno coll~>ga deputado por Pernambuco acaba 
de o demonstrar satisfactoriamente, não só com 
o acto addicional, como tambem com a mesma 
constituição. Creio que a casa não terá duvida em 
assentir a esta idéa , e o mesmo nobre deputatlo 
do Pi11uby que fali uu hont~>m contra a emenda 
affirmou que est:ova nesta convicção ; mas para 
justificar sua opinião ácerca do pagamento pelos 
cofres provinciaes disse que, posto os empregados 
fossem geraes, todRvia como as suas funcções 
estavão identificadas com o interesse das províncias 
respectivas, e aproveitavão sómente ás locali
dades , julgava que mesmo por amor de8tes 
interesses devia essa despP.za ser feita pP.los 
cofres proviRciaes, porque sómP.nte as a~semblé~s 
provinciaes podião bem avaliar estes intereHses 
e o desempenho dos deveres desses empregados, 
e por consequencia estavão mais bahilitados para 
estabelecer a devida paga, ou fixar os justos 
ordenados. Neste ponto o nobre deputado parece 
estabelecer uma compensação na questão. Uns 
queram que estes empr••Rados sej :io pagos pelos 
cofres geraes, purq11e são empregados p;eraes; 
o nobre deput~do assim os reconhece, mas quer 
que sejão pagos pelos cofres provinciaes por estas 
razões que acabo de expender. 

Disse-se mais que os conegos a parochos devião 
ser pagos pelos cofres provinciaes, pelo principio 
apret~entallo pelo n"bre deputado pelo Piauhy, e 
aqui eu tambem adopto 11ue quem fixa a d~spez~ dPve 
proporcionar ~& receila equivalente. Com etfeito, 
não é admirava: orç11.r uma despeza sem propor· 
clonar a receita que a tem de satisf.u~r. Não se 
orcão att despeza~ publicas sem avaliar a11 facal
dades iudlviduaes 011 a pos~ib•lidadl' de impór. 
Por eonseqt1eucia quem fixa a despeza está na 
rlgoroRB obrigação de proporcionar a receita; e se 
as a!lsembleas provinciae~, em con<equencia da 
attribuição que tém de fazerem a div1são eccle
sia~tica, determinao a despeza a fazer-se com os 
paroehos, parece que ellas devião proporcionar a 
receita, e não obrigar a aijsembléa geral a fazer 
uma despeza com que talvez não cont~s•e, e que 
não póde calcular. Mas eu direi, senhores, que, 
a passar esse pnocipio, o m.-smo inconveniente 
se dá aetualmente a respeito das assembléas pro· 
viociaes, porque sendo geraes os empregados de 
quP fallamos, sujeitos á assembléa geral, e por 
consequencia sujeitos á accumulação de deveres que 
lbes podem vir de leis geraes, com o que terão 
direito a ordenados superiores aos que percebião, 
claro fica que a assembléa geral obrigará ás 
assembléas provinciaes a fazer uma despeza 
superior á que fazião, e da qual não podem pres
cindir sem fazer uma injusti.;:a, e assim realisa-se 
a respeito dos cofres provinciaes o recP.io do 
nobre deputado a respe"ito dos geraes , qu:tndo 
os parochos e os conegos fórem pagos por estes 
cofre>~. Portanto, ainda a respeito destão questão 
ha razões equivalentes que se contrabalanção. 

Os nobres deputados, apertados por este l~tdo, 
dieserão ultimamente : - é preei~o attender ao 
deticit IZeral, é preci11o acabar com eue~ eatam<la 
em circomatllocias muito melindro~•• a reapeito 
da moeda-papel, e sem a extiocção do defieit nào 
é poaaivel acabar com eata moeda. Eu d111ejarei 
que o defielt geral desappueça, não aó por esta 
razão allegada, como por o11traa milita~~ ; maa 

perguntarei se as provineias tambem não têm 
deficits? _E se por v:entura os deticits das proviu
elas serao menos Importantes do que o deficit 
geral? Creio que os nobres deputado~ não o 
poderaõ affirmar; porque se os deficits são tidos 
em _c,,nsideração, é pela ro~zão de se não poderem 
satlsfH.zer as necess1dades publicas em toda a sua 
extensão, mas as necess~dades gera~s , sabem os 
nobres deplllados que nau são mais importantes 
que a:" provinciaP.s ; logo, o deficit geral não será 
mau;; Importante qu e o provincial. 

A me.u ver a questão póde ser resolvida por meio 
de uma confrontação do deficit geral com o deficit 
provincial, attendendo-se á possibilidade que tem 
a ass&mbléa geral de supprir o d~ficit geral, e as 
assembléas provinciaes de extinguir OH seus. Per· 
suo1do-me que são tres os meioij que tem o poder 
legisla\ivo p~ra supprir o deficit; o primeiro e o 
ma•s recom!llendado é a economia ; o segundo, o 
augmento da receita, e o terceiro os emprestimos. 
Quanto ás economias, me persuado que os nobres 
d~putados que têm lmpugna,lo a emenda não 
poderáõ dizer que as ·a:ssembléaH provinciaes têm 
sido mais prodigas do QUe a asssembléa geral: e 
não poderàõ tambem afiirmar que as assembléas 
provinciaes estão mais na possibilidade lie dimi
nuir as sue.s despAZ'ls do que a assembléa geral, 
e a razão é esta. Não é possivel fix •r justament.e 
as de~pezas da paiz, e ordinariamente se o faz 
para mais; ora, esta impossibilid.ode que se dará 
uas despezas geraes, é menos importante nas 
despezas provinciaes, quando se trata de as fixar, 
porque as neces~id:odes geraes são muitas , e mais 
valiosas do que as provineiaes; por cons~quencia 
é de suppór que a as~embléa geral na fixação de 
fluas despezas tflnh'\ cortado mais largo do que 
as asst>mbléas provinciaes, e que por conseguinte 
possa mais fac1lmente fazer economias para fazer 
a despe,;a de que se trata. 

Passarei á receita, e perguntarei aos nobres 
deputados que impuguão a emenda se n·a esc~la dos 
obj -!ctns que podem soffrer imposiçõPs provinciaes 
haverá um só que as não t&nha sutfrido, ou que 
as possa soffrer mais fortes do que as que 
estão est.abf!JP.cidas ; e se o contrario não sa dá 
a rllspeito uos objectos sobre que podem recahir 
e recahem as imposições geraes , e que por 
cooseguiut., !.e as rendas geraes não podem crescer 
muito mais que as prcvinciaes, em relação á sua. 
importancia 'l Sem duvida, senhores, a assem
bléa geral tem campo mais vasto para impór, 
tem recursos muito mais &mplos, tem mais meiOS 
de sugm~nt .. r a r'!nda publica do que as assem
bléas pruvinciaes, que se achão quasi sem re
cursos para augrnentar a sutl receita, e tanto 
mais quanto sào estorvadas a cada momento pelos 
poderes geraes, pelas reclamações quA fa~em 
áeerca dos impostos provinciaes como oflen11hos 
dos geraes. Hot pouco foi rPclamada a suppressão 
de um imposto que, pela pertinacia ou consLancia 
da assembléa provincial da minha província, con
tinuou a ser cobrado. Tinha ella impos~o sobre 
o C•Jnsumo das bebidas espirituosas : o governo 
logo que o sonbe reclamou, e disse que esta 
imposição offendia a Imposição geral, e devia 
ser supprimida. Mostrou-se que não havia tal 
otfensa, e a imposição eontinaou e ainda existe 
hoje. Mas porque houve esta reclamação 1 Por· 
que não ha nenhum imposto · provincial que não 
offenda a renda gersl, quer directa que indirecta· 
mente. As assembléas provinciaes pois estão de 
mãos atadas: não é possível ampliar a sua renda, 
e se achllo actualmente com uma rl!ceita multo 
in11igniflcante, e 01 seus empregado• com oa ven
ciment()a atrazado1 \l'el e quatro mezes, &em que 
ae tenha podido acudir a\ aua aorta. Por co01e· 
quencia não podem carre~tar com mall e11a 
despen doa co~tego• e paroehoa, e prloc:lpalmente 
daqui por diante, porque os suppr1meotoa que 
ellu tiohio doa çoftea 1eraea lboa torio úra4ot. 
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Resta a questão dos emprestimos. Os empres

timos para mim nã,l são um recurso, porque elles 
supprem um deticit Jeixantlo outro mu:tn mai<.Jr. 
D.,mais as ass~mbléas provmc•aes não tém cre
dito para contrahir •··m pre!'<tiuu:,s, por isso mesmo 
que náo podem augmentar as su:JS rendas; não 
têm os recursos qut tem a a;sP.utbléa geral, como 
ji demonstJei. p,,rtanto tenho mostrado que r.ão 
podem estas despezas recabir de modo algum 
sobre os cofres pro\•inciaes. 

o Sr. Souza Mar'tins:-Ptldi a pah1vra 
principalmente para respond er ao n,,bre deputado 
quo~ acaba d" sentar-se: ell" se mostrvu a;sás 
estimuiaJo por haver eu expeudido na casa que 
a lei do orçamento não era lugar propri<> para 
se apresentarem emendas de augmento de orde
nado ou gratificações aos emprt>gaJos publicos. 

Tanto o n•>bro d~putat.lo qutl acaba de sentotr
se, ~amo ouLr<> nobre deputado do Ceará que 
fallou ntsta materia exprimirão uma opwuill para 
mim muito ext~aordiwnia, isto é, que a lei 
do orç,•m.:nto era o lugar unicamente proprio. 

O SR. J. PEDRO D.\ SrLVA :-Eu não disse
unicamente. 

O Sa. SouzA MARTI~s:-0 mais apropriado (não 
quero imputar· mais nem menos aos n<ibres de
pulados do qu>J as suas rXprP.s,õe.s quizerão de
clarar), o mais apropriado para se augmentarem 
os ordenado~ dos empregados publicos. Digo que 
isto para mim é muito extraordinario, e que 
apez~.r de ter ft~ito algum estudo da pratica dos 
paiz~s onde se acha estabtJIP.cido o systema re
presP. ntativo, nunca achei um exemplo de por 
occasião de se tratar do orçamento, discutirem-se 
emendas de augmeutos de orden:l•ios. Nem a 
discussão do orçamento dest~s pa1z~s é tão pro
lo11gada com • ., no Brazil, na qual se emprega 
ordinariamente dous me.zes só nesta camara. 
Cumpre lembrar an nobre deputa•lo que estes 
orçamentos, prmcipalmente llS de França e In
glaterra, c"mpr~bentlem pelo menos dez ou doze 
vezes mais empregadq,; do que temos uo Brazil, 
e ~" lt\ fosse permittido discutir ,, augmento dos 
or.J .;nados, um anno inteir•l não seria sufficiente 
para discutir o orçamtJnto, nem talYez dous. Lá 
diNcute-Ae a despe1.a em geral nas sommas, e 
em regra, senhor~s, a duv1da quasi nunca con
SI>te senão sobre a desp~>za <.tos fundos secreto><, 
porque todas as mais dospezas se ncbào tlxadae 
por 1-.is, e algum augmento mais ou menos do 
material qua:>i nunca é objecto · de que~tão. 
Tambem se engaião discussões muito renhida~ a 
respeito da marinha e guerra, porque uns querem 
augmentar mais o estado da marinha ou da 
guerra, e outros o querem restrmgir, mas a 
respeito das outras repartições e das quanti-ls 
fixadas para ordenados dos empregados publicas 
não se fa:em alterações, vota·se no urçamento 
as quantias prefixadas em leis ant~cedentes para 
est~s ordenados. Ora, os nnbres deput~dos disõerào: 
-_Julgamos ~er o_ orçamento o lugar mais pro
priO para d1scut1r a que>tão do augmt~nto ou 
di~inuição dos ord~nadc,s dos empregados pu
blicas- ; porque, accresc•mtou o nobre dop•ltado 
do Ceará, os ordenados dos empr~>gados conformE> 
as diversas localidades podem altenr-se de um 
ann" para outro, que em um anno, por exemplo 
póje ser maior a precisão por ce.usa de uma fom~ 
ou p~nuria qual a do Ceará, ou pela descida de 
cambiO ou po! qualquer outra c!rcumstanciR, e 
uma vez que 1sto acontece é preciso que a assem
bléa geral conserve o equilíbrio entre as neces· 
sidades da localidade e as alter~tções do cambio. 
Será com e1feito bem laboriosa e difficil e~ta tarefa 
da assembléa geral, de alterRr Lodos os annos 
os ordenados dos empregados publ!cos conforme 
88 necessidades locae" do momento, ou segundo 
as alterações do cambio I 1 •.. 

Dlue o nobre deputsdo, que por leis especiaes 

não era possível fazer isto. Nem comprehendo 
como seja possível f"-ZP.r-se melhor do que com 
leis especiaes, principalrnente sobre questões de 
ordenados, em que deve ser ouv1rlo o governo, 
porque o governo está na summidadA do poder 
social, e lançando um goolpt! de vista c<'mo de 
um ponto culminantl\ póde e:uminar e ~quilibrar 
os ordenados d•JS flmpregados das diversas ra
partiç?~s. e com '!!ais facilidade calcular e regular 
a tlev1tla proporça.:. de uns para os outros. Um 
deputado considera qne um empregado de sua 
província é mal a•JU• nhoado, e lembra-se de pro
pôr um augrnento; mas talvez esse deputado 
não estPj 1 infúrmado de que empr~gados de outras 
provinciae,;;, ontlt~ não reside, se achão em cir
cumstancias iguaes, ou t:<lvtz mais necessitadas. 
Disto o que resulta é que ha uma falta de 
equilibrio entre of! empregados das diversas re
partições. Logo que ba un1 destes augntentos 
de ordenad·'~• feit·•S por emendas ua lei do 
orçamento, os outros empreg ~dos que ficiio rela
tivam~nta prejudic 1dos queixiio-sa, e vêm p6<1ir 
tambbm augment•l de seus ordenados á assemblé~& 
g.,r,il. E' o que vemos todos os dias. Abrão-se 
as pastas das commissões. e lá se encontraráõ 
innumeros requerirnentos neste sentido. Quasi 
sempr•l servem de termu de argr1mentaçiio os em
pregados d& secr~taria desta casa e do senado, 
e os da~ secretarias :le estado, dizendo·se que os 
da sr.cretaria do senado e desta casa servem 
apenas seis mezes no anno, e têm tanto de 
ordenado, e outros qu8 servem todo o anno tem 
m:~ito menos, e ahi vem reclamação para augmento 
de ordenado. 

Sr. presidente, acho 'iue a melhor desforra que 
poderia caber hoje da Invectiva que contra mim 
faz o nobre deputado, era. se me foss·~ possivel, 
nemeal-o para a comrnissão de fazenda, porque 
eu desejAra ouvir a sua opinião a respe1to da 
multidão de requerimentos d<'•S muito~ individuas 
que se quei:do de~sas injustiças relativas e vêm 
pedir liUgmentn de ordenados. 

Sr. pr~~ident~. agora ainda insistirei sobre a 
opiniiio por •oim apresentada antecedentemente 
contra os senhores que querem que as despezas 
do culto ~ejiio ft~itas pela assembléa geral. Disse-se, 
•J o nobre deputado de Pernambuco repetio, que 
ou tinha dito que os parochos erào empregadúB 
geraes. Eu não disse tal. Sendo elles declarados 
proviucia~s pelo neto addicional á constituição, 
con1a oodia eu dizer que erào empregados gerae~ 't 
E' verdade que no acto atldieional, ou ar.tes na 
lei que o explicou e interpretou, se faz di1ferença 
entre ~mpregados provinciacs sobre cujas attri
buições as assembléa~ provinciaes podem legislar, 
" outro& sobre qu~ oão pod6m legislar senão 
quauto ao numero, GU8 t~ão aquellea encarregados 
de executar leis ~eraes. E' este o caso dos 
parochus, mas iste não quer dizer que os parochos 
sã" empregados geraes, uem por serem providos 
pelo governo gerAl se dev~m denominar taes. 

O Sa. MouRA M~<tALHÃKS : -As assembléas 
provinciaes podem l~gislar sobre o ex~rcicio das 
attribnições dos parocLos ? 

O Sa. SouzA. MARTINS : -Não, nem o governo 
ger·•l; i~to é estabelecido pela constituição do 
bispado. M·ls tanto a assembléa genl como as 
provinciaes lhes podem encarregar funcções civis, 
como por exemplo, a de funcc10nar nas eleições, 
ou de colligir factos estatísticos. 

Sr. presidente, as despezas do culto , repito 
ainda , são daquellas que convém loealisar : 
convém que aquelles a quem o culto particular
msnte interessa paguem as despezas do culto. Por 
isso entendo que essa despeza por sua natureza 
deve ser provincial. Demais, lembre-se a camara 
de qoP., se ao governo geral competir a obrigação 
de pagar as despezas do culto. tambem deve-lhe 
competir o direito de marear estas deapezaa, ia&o 
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é, de declarar as congruas dos vigArios, crear as 
parocbias. erigir os templos e matrizes, porque 
te>das estas consas são ligadas e connexas entre 
si. Considere bem a eamara até onde nos acarre· 
taria este principio de que as despezas do culto 
devem ficar a cargo do g?verno geral. 

Os parocho,;, senhores, devem ser pagos pelos 
seus freguezes ; esta deve ser a regra. Em ver· 
dade tem sido costume :•ntigo (nem 'lU me quero 
declarar contra elle) estabelecer-lhes uma congrua 
para os não pôr em completa depende11cia dos 
freguezes: mas tambem estou persuadido desta 
outra opinião, e é quanto mais se locslisar esta 
despeza, tanto melhor para a boa administração 
do estado. Se fosse possível fazer municipaes as 
despez<~s do culto , tanto melhor, como acontece 
a respeito da despeza da instrucção primeira em 
muitas nações do antigo e novo continente. 

Nos paízes da Europa onde a instrucção primaria 
està mais bem regulada e onde está mais propa· 
gada pelo. povo, a despeza é feita pelos districtos 
ou pelos municipius, ou pelas parochias. Consi
dere-se que municípios e parocbias são là muito 
differentes dos nossos; são muito menores não só 
em extensão de territorio como tambem em popu· 
!ação. Um município em França nos distríctos 
ruraes não chega a ter nunca 1,000 habitantes, 
termo médio. Poderá haver alguma excepção nas 
povoações grandes ; de certo as grandes cidades 
contém muito m>~b; mas a regra geral é esta para 
os municípios ou communs rur<~es. Ha muni
cípios em França que chegão apenas a ter 300 a 
500 pPssoas, de modo que lá se contão mais de 
37,000 municípios ou communs, quando a França 
não tem 36 milhões de habitantes. 

Nos paizes protestantes , e mesmo em muitos 
paizes catholicos da Europa, são especiaes e locaes 
as despezas do culto publico: os mesmos bispados 
têm rendas especiaes, têm dotações, e quasi que 
o e~tado não contnbue para as despezas do culto 
!ienào para alguma igreja pobre que não tem 
rendas propnas ; mas, em regra, as despezas do 
culto ~à~ locaes pagas pelos fr•guezes a quem 
aproveitao. O grande argumento que se tem pro
duzido para tornar estas despezas geraes, e que 
foi Kllegado pelo n(•bre deputado da Bahia que se 
senta a meu lado, como uma especie de triUWJ.lho, 
é qu& as assembléas provinciae':l nâo tem meios 
para fazer taes despezas, porque os seus orça
mentos aprese,.tão um ddicit extrao·rdiDario, e 
dahi deduzem a consequenc1a de que a assembléa 
geral as deve fazer. E' argumenlaçào que não 
posso comprehender. Sobre quem lPgisla a asst!m· 
bléa geral ? Sobre o povo d11s prov1ccias. Svbre 
quem leg1sliio as assembléas provinciaes '! Tambem 
sobre o povo das provincias ; e como é que este 
povo tem meios para pagar as contribuições 
geraes '· e não os tem para pagar as contribuições 
provmc1aes ? Parece-me envolver um absurdo 
semelhante argumentação. 
~isse. o. mesmo nobre deputado pela Bahia, 

CUJa op1niao me parece iucompatiwl com a sua 
r~conhecid~ illuslraç:io, que as assembléas pro· 
VInciaes nao tênt mais em que lançar impostos, e 
que tudo està tomado (apoiados) pela a:;semblé!IO 
geral. 

O Sa. M. MAGALHiES: -Eu não disse isto; o 
nobre deputt~.do não me entendeu. 

O Sa~ SouZA. MARTINS: - Então desejarei que 
se explique. 

A di~culdade não está nisto, maa unicamente 
no rece1o que têm os nobres deputados provinciaes 
de comprometter a sua popularidade. {Ndo apoia
do~.) 

Os nobres deputados dizem que não, mas serão 
forçosamente obrigados a confessar fundamental
mente o que acabo de diz-ar, porque. em ultimo 
resl_!ltado, o que ha a repiicar á m1nha argllmen
\açao 1 A assembléa provincial tem a mesma 

m(lteria hoponivel, isto é, a fortuna dos habitante$ 
das províncias. 

UM Sa. 0EPI1TADO:-Não, senhor; não póde 
i'llpôr sobre a importação. 

_0 Sn. SouzA MARTIN~:-0 nobre deputado diz que 
nao, porque não pôde impór sobre a importação ; 
mas. senhores, impór sobre ~ importação, ou de 
9.ualquer outro modo, é um meio de arrecadar o 
1mpvsto, e eu trato da materia imponivel que 
é a fortuna dus cidadãos. E por ventura ~ im
portação é a unica cousa sobre que as assembléas 
província~s podem lançar impostos ' 

Se:nh?res, ha. mil~r.odos diversos, mil expedien
tes mdu_ectos de _arrecad&r, ou lanç>~ndo impostoot 
sobre a 1mportaçao, ou sobre a exportação, ou 
sobre os contractos, ou -obre o consumo, ou sobre 
a renda, ou de <lutr•J qu~<lquPr modo, mas quem 
paga definitivamente o imposto são os cidadãos 
do paiz. Os expedientes são variados, mas a ma· 
teria imponivel é a mesma. Disse o nobre de
putado que não podem mais soffrer imposições; 
pois bem, mas podem elles soffrel-as da assembléa 
geral? Sr. presidente, bem examinada a cousa, 
toda a dífficuldade vem a ser om ultimo resultado 
o que acabei de dizer, o receio de compromt.t
terem a sua populari<iade. Talvez tambem con
tribua a falta de uso, de pratica nas matadas 
financeiras, que é geral no Brazil, e que ainda 
é mais applica\"el ás prevíncías do que ã assem
bléa gentl, onde ~e reunem sempre os homens 
de mais c&pacidade do paiz, ainda que isto possa 
ter algumas excep.;ões. Talvez que esta circum· 
stanc1a tenha tornado um pouco mais difficil a 
c reação de impostos nas assembléas provinciaes. 
Uma cousa d>rei eu aqui incidentemente, e é que, 
em quasi todas as nações da Europa, e tambem 
em muitos estados da União A•ntlricana, cuja le
gislação financeira eu tenho podido estudar, em 
regra se tem estabelecid•) uma imposíçiio directa 
sobre propriedade, quer sejão de raiz quH moveis, 
isto é, uu1 imposto sobre a renda presumida de 
cada individuo. E-ta. imposição em França é a 
fonte mais abundante das rendas publicas. Na 
Inglaterra tem a denomiuação de income tao:. 
Nus E:~tados·Unidos da Am,.rica, as legislaturas 
dos estados particulares d .. União, que equivalem 
és nossas assembléas provtociaes, quas1 todas 
têm uma imposição directa sobre a prupriedade. 
Entre nó,. não existe uma uníctl província onde 
se tenha creado uma imposiçilo directa sobre a 
propriedade de ra1z ou 1mmovel ; e todavia nã0 e difficil estabelecei-a. Portugal, qutl até o ann0 
passado " não tinha, creou-a em 18-15, e aboli0 
uma grande variedade de imposto>~ arrecadados 
no mteTior do reino, que forào todos 11ubstituido8 
por esta imposição, e parece que é a esta me. 
dida principalmente que se -deve o restabeleci. 
mento da ordem nas finanças de Portup:al, de 
que tanto se vangloria o ministerio Costa Cabral. 

Eu acho quo seria mais difficil à aseembléa 
geral estabelecar uma imposição directa sobre a 
propriedade do que as assembléas provineiaes, por
que o campo para as informações necessarías 
pua crear esta receita é muito mais circum
scripto para as assembléas provinciaes do que 
para a assembléiA geral. Q11ando eu est1ve 
presidente do Ceará, encontram!o muitas difficul
dades na arrecadação dos impostos do interior, 
principalmente do ramo mais productivo que era 
o dizimo dos gados e miuuças, cujo pagamento 
tinha chegado, segunda era falDa, a um ponto de 
fraude t:Xcessivamente escandaloso, porque era voz 
geral que quem devia pagar como tres pagava apenas 
como um (e em vo~rdade este imposto não rendia, _ 
e creio que actualmente mea111o não rende o que 
já rendeu em outras épocas anteriorea onde o 
preço do gado era mais barato) ; imaglnt~i aub
sl.itllir este impo:~to por umll impoliçáo dlrecta 
sobre os criadores de gados, e pedi inform&çaet 
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dos administradores dos dizlmos de gados o 
miunças exigindo que todos ma apresentassem 
uma li"ta dos rendimentos, ou producção annual 
dos gados de t?dos o.s !uze~d t;iros d.e ~a.da _ fre· 
gu~zia e munic1p10 da_ proVlaeta. Pnnctp~avao a 
chegar estas informaçoe:> quando fut obrtgado a 
largar a presidencia! e por issg nii.o !)Ude . levar 
a effdto o meu proJecto ; mas ::;~; eu tSttvesse 
mais tempo na província, como esperava obter 
a cooperação da assembléa provincial , por
que os deputados mesmo mais ir.teressados na 
contribuição, que erào os prcprieta~ios dos gados, 
muitos me tinlriio declarado annutr a P-sta ma
neira de imposição, creio que. te~i~ da.do o pri· 
meiro exemplo de umll contnbutçao dtrecta. Eu 
acho que neste caso as rendas da província 
serião administradas com muito mais regularidade, 
e talvez fosse muito mais productivas sem maior 
vexação dos contribuintes, porque, como já notuu 
um nobre deputado da Bahia, a causa principal 
da diminuição das rendas das províncias é a sua 
m&. !Hreeadação : nem esta póde ser boa, ao nrenos 
emquanto se não a1udar o systema eleitoral 
(apoiados). porque a arrecadação e administração 
das rendas publicas tambem depende mu•to das 
potencias el eitoraes, e esta dependencia transtorna 
tudo; porque, quem trabalhar liCtivamente em um 
partido póde estar certo de que ainda que S6ja 
negligente e dilapidadur, ainda que commetta 
algumas malversações que n&o sejão morto es· 
caudalosas, ou arnd~t que não pague os im;>o~tos 
que devia pag11r será s~mpre apoiado e prote~ido 
pelos de seu partido. Por !ss'? 11ã~ admira .qll:e 
muit~s das rendas das proVloctas vao em dJmt· 
nuitão: nao quero dizor que em todas se verifique 
isto, mas em al,;:umas o tenho observado. Lembra· 
me que no Cearà a receita era de 130 ,. 140 
coRtos de réis, ou mais no tempo da presidencia 
dos Srs. Manoel Felizardo e Miranda ; no meu 
tempo já fvi diminuindo, e hoje não chPga a 100 
contos de réis. O mesmo acontece na Parahyba 
e no Piauhy, e não Sei F<e em outras provJDcra~: 
p-:.rém ntl maior parte das proviuciu acontece 
que as mesmas ren.jas não dão o mesmo producto, 
não é porque a industria ou a agriealtura tenh .. 
diminuído, como pareceu indicRr o nubre dPpUlado 
da B .h ia que hontem r .. uou d1zendo que e renda 
não pedia crescer, porque a indufltria e a agri· 
culturu. definhava: não é isto. A a~:ricultura póde 
definhar occasionA ~m&nt~; em ~r>lllUI•Ia província 
como nctualmente no 01'ará. Parahyl>a e Rio 
Grande do Nurte 1lagPlladas pela ~ecca ; ma" na 
Bahia, Pernam\luc:.,, M11ranháo, Rio Grande de 
Sul e nas outras províncias na\o deflnb:•, antes 
evidentemente a producção vai em progresso. 

Tambem fll!lou-se na baixa do prPÇO dos ge· 
neros. Não sei a qui! época &tl referia o nobre 
deputado que bto disse ; porque Re so refere é. 
época actual, devo declarar que ao contrado os 
generos têm augm~ntado de preço, como se pôde 
ver do assucar e café e wais productos do paiz, 
na taboa doa preços correntes. 

O Sn. MouRA. MAG4LHÃES :-Esté. enganado: 
a resptlito do algodão do Maranhão não acontece 
assim. 

O Sa. SouzA. MARTtNs:-Póde ser; eu não fiz 
um e18me especial a respeito. Os algodões, ·ha 
2 _annos ~:rão uma grau de baixa, e agora t>Jlvez 
nao esteJa& menos do que se ach .. vri.o nessa 
época ; m<~.s pelo que respeita ao assucar e 
café, e aos mais productos em geral, não ha 
duvida que os preços têm melb.orado muito. 
(A_1?_oiados . ) 

Uma vez que as assembléas pro,.inciaes procurem 
fazer um cadastro approximado das propriedades 
:noveis e de ra\"t da.s pr~'linciaa, e laocem uma 
eoutribaição directa., podem melhorar muito a sua 
renda, em lul!ar da recei\a creada actuslment.e 
çuja arreeadaçao talvez lhes custe muito trabalho 

e despezas e pouco proveito. Assim substitniriõ 
ellas uma receit11. precaria por outra mais constante 
e me nos sujeita a eventualidades, como dtl ordi
nad0 é a receita arrec11dada por meio d•J contri· 
buições indirectas. A cúntribuição directa porém 
ê constante, e póde ser sempre a mesma, pürque 
fixa-se a somma da contribuição que se pretende 
havt.r e distribue-se pelos differentes municipio~ 
e districtos da província, conf·•rme a riqueza de 
cada um, e <iepoie reparte-se pelos habitantes de 
cada municipi tl conforme as rendas de cada 

• individuo. Assim, alé .n de s .or igual pôde ser
sempre constantll. Mas eu creio que os de· 
put.ados pruvinciaes querem forrar-se a. esses 
longos e laboriosos trabalhos estatísticos, e pre
ferem t(lCOrr~r á. assembléa ~eral para suas exi
gencbs, e daqui resulta haver sernpre nesta 
camara um combate Emlrtl a receita geral e pro
vincial, de sorte que os nobres deputados querem 
fazer á custa da renda geral grande parte das 
suas despezas provinciaes, eor11o nesta sessão 
querião quo os soccorros a presos pobr11s fossem 
pagos pela renda geral, as despeZàs Jo culto 
igualmente ; outros querem até ernprestímos de 
quantias avultadas. O que da•1ui tesulta é, como 
bem ob~ervou o nubre dPputado por M•n·•s, que 
já se exigem mais de 2,000:0009 de desfalque da 
rend ft g~ral , quando o ministro da fazenda de
clar.>u no seu relatorio q~< P. presumia haver no 
anno corrente mais de .2,000:000S de deficit na 
receita geral. 

Ora, considere a c~mara quaes as esperanças 
que teremos de pór um dia ordem nas fiHanças 
do paiz, de equilibrar a receita com · a despeza 
se acaso S~<guirmos esta marcha. 8<1 ao passo 
que ai nda apparece um delicit de nlais de 
2,000:000$, já reclamão para as províncias quantias 
que desf;•lcào a receita geral n'outro tanto I 

Disse um nobre deputado que não é o augmento 
dos or.ianados que t~m feito o deficit, mas as 
desordens das províncias . Pois bem, as des
ordens estão acabadas ; felizmente o impetio 
existe húje em socego, mas o deficit ainda existe, 
e nós nãl) temos ai•tda meio nã•r só d'3 pagar os 
juros e amort1zaç:lo da divida fundada, porqne 
ainda existe um deficit , como t.~ue não nos 
sobrno r.,cursos para retirar a UlOeda papel da 
circul.lçiio, nem pllra fa:tE'r outras applicaçoes de 
urgl'nLi~simo interesse, como, por exsa:plo, com 
a rnstrucção publica. Não ba no irnpt.rio uma 
univO!r~idade pllrfl ll ensiu<) de Lodos os ramoll das 
o<Cie11cias. Não existtl nas províncias academias 
de lctrlls p·•r~t a formação dos mestre!! que hão 
de servir na instrueção secundaria do!! lycõos 
provinci11es, p•1rque é certo que actualmente a 
clall~<e dos mestres de instrucçito secundaria é 
muito pouc<J competente para. esta instrucção 
por !alta de academias <ie letras onde ellas se 
aprendrlo fundamentalmente. O mesmo acontece 
a respeito de outras nãú menos nt~cessarias, 
como a creação de flscol~s nonnaes, em todas as 
províncias para a formação dos me>~tres de in::~ 
trucçiio primaria e consignações para os semi· 
narios eJliscopaes, onde se prepare e instrua o no~so 
clero. .Era bi3pados que ainda os não têm, e 
outros onde são muito acanhados e pouco ada· 
ptados para poderem ter um numero sud'iciente 
de alumnos que possão receber a instruccção 
n~cessaria para depois serem occupe.dos no setviço 
das igrejas. 

Um.< outra despe ta não menos urgente é a que diz 
respeito á::~ estradas geraes. O grande problema 
hoj~ a resolver para o augmento da producção 
e da iu;Iustria de qualquer paiz consiste em 
facilitar as vias de commuaieação de todas a~ 
partes do seu territorio. Não hll nação da. Europa 
que agora se não empenhe com vigoro;;os esforços 
para conseguir este fim, e que quasí todas já 
possuem, e estão construiodo numerosas liuhu 
de estra<ia de ferro que aa cortão de norte a 
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sul, de léste a oeste. Até Portugal e Hespanha, 
as duas nações européas mais atrazadas nestas 
vias de progre~so , actualmente emprehendem 
semelhantes meios de communicaçiio, e nós só 
nos de1xaremos ficar atrazados de todas as nações 
do mundo civilisado T Não havemos de fazer 
estrada alguma nem P.o menos calçada segundo 
o processo commum e ordínario ' Apenas no 
orçamento votamo>~ .W:OOOS para as estrMas geraes 
do Í!Jll?erio I Creio, s~nhures, que não podo;mus 
adm1n1Strar be:n o pa1z sem applicarmos annual
mente pelo ml'nos 2,000:0008 a estradas geraes. 
Para um paiz tão vast•> como o Brazil, esta con
si~nRção ainda é muito insignificante. 

M >lS como é possível ter sobras para melhorar 
o !Leio circulante, protl'lover a instrucçào publica 
do povo e do clero, a construcção de estradas 
gentes e outros objectos de igual urgencia e 
utilidade, se, quando o ministro nos dá. a nova 
um pouco consoladora. que não é muito grande 
o deficit na rece1ta do estado, queremos j~ tirar 
para as províncias l,OOO:OOOS uu 2,000SOOOS'l 
A8Sim nunca s~ po~erá. esperar pór em ordt~m 
as finanças do 1mpeno, nem ter meios de acudir 
á.s necessidades m:1i8 urgentes do paiz para pro
mover a sua. prosperidade. 

Adiado pela hora. 
Levanta-se a sessão. 

Sésaão em ~O de llalo 

PRII:SIDENClA DO SR. HUNIZ TAVA.RES 

Smo.utuo.- Expediente.- Ordem do dia.- Vota
ção dos ultimas artigos do projecto sobre · filhos 
õllegitimos.-Discussão do orçamento daju.•tiça. 
Discurses dos S1·s Souza e Oli?Jeira e Franco 
de Sá. A desp.l.za com o cultv publico deve 
s~ (eita pelo cofre geral ou pelos cofres pro
vrnc&aes r - Voto de graças. Discurso do Sr. 
Ferraz. 

A's 10 horas e 40 minutos da manhã abre-se 
a sesl!iíD, lê-se e approva-se a acta da antece
dente. 

EXPEDIENTE 

Um oillcio do Sr. ministro da guerra, remet
tenJo 120 exemplares do rl'latorlo sobre o estado 
da contadoria geral da guerra, que deve ser 
coo~iderado como parte do que teve a honra de 
aprestJutar á c~tmara dos Sr11. deputadoR no dia 
14 ol~ste mez.- A' commissão li que està afrecto 
este u~gocio e di~tnbuam- ee os exewplares. 

Nilo ha maia expediente. 
O Sr. A:yre• do No•otD1ento :- Tendo 

eu hontem mandado A mesa uma emend~ quando 
se tratava de discutir o orçamento da justiça, 
uara que ae del.luzisse da verba -justiça de 1• 
instancia- tantos contos de réis quantos fossem 
prec•sos para igualar-se o ordenado dos juizes 
de direito de todo o imperio a 1:2008, aconteceu 
que, seudo_publicada essa emen•ia- n•> jornal dn 
casa, não fór11. nella comprehendída a quanti:1 de 
1:200$, ficando assim essa emenda sem v seu 
verdaeleiro sentido, e é para corrigir esta falb 
que pedi a palavra. 

O Sr. VJeJra da. ounha pede ao Sr. Io 
secretario que o informe se foi presente a camara 
uma representação da aasembléa pNvincial de 
~anta Catharina pedindo a solução de uma duvida, 
Isto é, se os menrbros da:! aasembléas provinciaes 
que tambem são membros de camaraa municipae,; 
podem nos intervallos das aessõc~s continuar a 
e:r.ercer A8 fnncçõe• de vereadores. Se bem qae 
para elle orador não ensh duvida a tal res-

'I'OKO I 

peit'l, comtudo, como tal representação se fez, 
deseja saber se a respeito della alguma causa 
exrste. 

O Sa. lo SECBET.uuo informa que sobre a mas. 
na~a existe; mas que vai maudllr saber da secrea 
tana se alguma representação houve neste sentido, 
e que deatin ,, teve. 

ORDEM DO DIA 

P&O.JECTO SOBRE ~OS ILLEGIT:WOS 

Continúa a discussão do art. 10 do projeeto 
~- H de 1B39 ( reconhecimento de !!.lhos lllegi· 
ttmos J. 

Não havendo quem falte sobre este artigo, julga
se d·iacutido. Posto " votos, é rejeitado, assim 
como o art. 11. 

E' approvadQ sem debate o art. 12, e com elle 
julga-se finda a 2• discussão do projecto que 
passa para o S•, indo primeiro á commissão de 
JUatiça civil. 

ORÇA.lllENTO DA ~STIÇA. 

S~gu~-se a discugsão do orçamento do mlalsterio 
da JUstrça com as ~>meadas apoiadas. 

O Sr. Sou.:r.ta. e Oll,.etra:- Sr. preai• 
dente, tomei a pal .. vra com tençào unicamente de 
combat~r a emenda que se acha sobre a mesa 
deterannando que seJa feita pelo~ cofres geraes 
a despeza com o culto publico em todas as provin· 
cias do imperio. 

0.; nobres deput>ldos que têm fallado a favor 
de:~ta ~manda partem de um principhl que elles 
dão como averiguado. fóra de duvida (felizmente 
hont·Jm o n .. bre deputqdo por Piauhy o põz em 
d11vid~; ; este principio é que os p~rochos são 
empr.;gados geraes. Para isto fundf.o -se os nobres 
deputados n11. lei de 12 de Maio que interpretou 
o acto addicional, pela qual, dize •n elles, forão 
el!tes empregl\dos declarados geraes . Longe de 
achar fundamento Dt!sta lei pa!a uma semelhante 
asserção, eu acho nella uma disposição coatrari•l. 
Por esta lei os parochos são ainda empregados pro· 
vlnciaes: a mesma lei lhes dá esta denominação: 
a interpretação do acto addicional não teve por fim 
passar para empre~adoa geraes, empregados que 
até enLii.o erão considerad<lS provineiaes; o que fez 
foi declarar q11e a attribuiçii.o das assembléaa pro· 
vinciaes de crear certos emprego~ reduzia-11e unlca· 
mente a marcar o seu numero sem ~lter~tr a 
natureza desuasattribuições, quando suas funcções 
erão regulad8S por lei geral, ou relativas a 
objectos pert·<HICentell à administraçilo gl!rsl do 
estado. Em eonsequencia dos arts. 2• e 3• d11 lei 
interpretativa ao acw adliicional, 6.cl\rão as assem· 
bléas provinciaes unicamente inllibidas de legislar 
sobre as atlribuições dos paroehos, mas nàll de 
alterar o seu numero ; ellea continuarão a ser 
denominados empregados proviaclaes. Eu não 
posao considerar r.omo ea.pregado& geraes senlio 
aquelles sobre os quaes os p~deres geraes têm 
um .• acção plena não só quanto á determinação 
de se_u_ numero, como tambem qutanto ao estabe
lecimento de suas funcções e attríbuições, de
signação de seus vencimento>', etc. Eu vejo que a 
legisl~ição exist~nte continúa a considerar os 
parochos como empregados provinciae.s, mas em
pregados provinciaea que pela natureza de aen 
emprego, de suas aUribuições marcadas e desi
gnadas em lei:~ geraes, não podem estll& ser 
.. Iteradas pelas assewbléas provinciaes, podendo 
ellas comtudo alterar o seu numero e legialar 
sobre seus v&ncimentos. Nem sl'i como ae poaaa 
conciliar c.om a conatil.uiçlo do e•tado t deslgnaçio 
de empregadoa geraes que ee quer dar &OI paro
choa, uma nz que a aaclmbléa geral nio poaaa 
legislar sobre eeu olllllero e aeu1 nnclmeD&ol. 

1'7 
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Tem·se querido juRtlfiear a emenda eom o aeto 
da assemblth do Marauh>io que supprimio em 
Reu orçai!Jent•J a verba relativa ao pa~amentn dos 
parochos e outros obj~cto,; .le culto publico, •:om<> 
guillamentos, etc. Alguns nobres derutados que 
argumentári\o neste sentido encarregárão-se de 
justificar o procedimento dessa assembléa, dizen•lo 
que ella assim procedeu P"rque nesta casa houve 
iosinuaçõ~s (a que <l nebre minbtro da ju~tiça du 
emão prestou o seu assento) para que os parachos 
fus:<em considerados empregadcs gemes. Eu direi 
aos nobres deputados qu" in"inuações não são 
leis ; insinuações nesta casa nàõ são mais que 
opiniões de alguns de sRns membro~, que ainda 
mesmo a (lpiniã-:J desta camara a que o g.1verno 
prestau o seu assen~o, mas que nil.o o obteve d\.>S 
outros Jous ramos do poder l~gislativo, não é 
S<lfficiente para revogar uma do estado. Ora, a 
divisão da recdta e despeza geral é objecto de 
leis que estão em vigor entre nós, e notem os 
uobres deput·•dos que essas leis são mesmo an· 
teriores á reforma da constituiçã,,. A lei de 15 
de Novembro de 1830tinh~ principiado esta divisào, 
que fui completada pela lei de 3 de Outubro de 
1833; por P.stas leis e pelas que se lhe seguirão 
depois da reforma, as despezas com os parnchos, 
gui~amentos e objectos do culto forão classificajos 
como despe?.as provinciaes; e emquanto estas 
lds não fõrem revogadas pur outra da assembléa 
ger .. l, nàll têm a;; assembléas provinciaes o 
direito d<l se subtrahirern á decretação de fund<'S 
para tafs despezas. Eu desculpo a assembléa 
proviucial d,l Maranhão, porque sou informado 
por um nobre deputadn daqu·-lla província que 
o~ seus membro~ assim procederão, ain·ia que com 
precipitação, porque quando ;,e achaviio em tra
balhos chegtniio alli os jornaes da córtA, por 
onde virão que havia passado ne~ta camara a 
eu1enda do nobre deputado pela Bahia passanno 
para os cofres geraes a d.aspeza com o culto 
publico : então suppuzeriio elles que esta emenda, 
a que o nobru ministro da justiça de então tinb·t 
prestado o seu ass rnso. obt~ria provavelmente 
o assenso do senado, e por isso ebminárão do 
orçamento esta verba. 

Eu rogo aos nobres dcpuh•los que obseroçem 
que a adopção Jesta emenda traz nocessariamAute 
uma iuvasão das Mtribuiçõe~ das assembléa~ 
provinciaes, ou das attribuições da assembléa 
geral. Ou nós hav~mos ue ticar sujeitos às a-1· 
sembléas provinciaes, obrigado~ a dl'cretar fundo>< 
para as .iespez~s quA ('lias drterminarem, nu os 
seus _actos conJpr~hendid•lS no .. limites u~ suas attri· 
bu.lço~s. creando novas parnchia~, h:io d" tlr.ar 
SUJeitos a uma revisllo no~sa. Em •jUIIIqü~r du>~ 
dou< casos notem o" nnbr••R deputKoiO<~ •lU .. ou 
IIÓS Ol~ as a'<embléas prnvincia~" n:1 .. J ~xerc~remo>< 
nossas attribu1çÕe11 livr~ment~; a indPpenllencia 
do poder legi•lativo é atacad~. Nós V<~mos n •JS 
jornaes de todas as pr,,vineias qu" em to·los os 
annos se creão novas parocbias, que em algumas 
se augmentào as congruas dos 'l"igarios : se pasur 
a emenda, a que a~ red11zem as nossas funcções ? 
Todos ~s anuos apresentão-se 10, 12, 20 011 mais 
paroch1as creadcis nas províncias do imperio pelas 
respect1vas ass,;mblêas provineiaes·, apresentão-se 
~.;smo augmento..; de coogrutLS ; e temos nós 
dne1to de rec11~;ar as quantias necessarias para 
pagamento desses empregados ! Se temo~ as 
attrib.uições das assembléas provinciaes não' são 
e:r.ercuJas em seu pleno vigor ; a attribuiçào que 
lhes confere o acto addicional de cre•r esses 
empregos e marcar os seus ordenado• fica sujeita 
a uma sancçào nossa. Se, pelo contrario, nós 
não temr.s outro recurso senão decretar os 
fu.ndos para pagamento das paroehias novamente 
creadas, e tios augmentos de congruas que por 
'Ventura se estabeleção, então ande vai a nossa 
independ6DCia ' Onde vai a nossa attribuiçiio 
de crear empregos, supprimil-os, marcar-lhes 

ordenados ; aogmental-os ou diminuil-os ' Isto 
me parece inconciliavel, parece-me tendente a 
e>:tflb~l<'cer uma verdadadeira anarchia. · 

Um nobre dep11tado pelo Maranhão observou 
que isto já de alguma maneira existe a respeito 
dos juize;; municipaes e de orpbàos e dos juizes 
de direito. Quanto aos juizes municipaes, direi 
a.~ nobre deputado que niio existe, porque tem 
o governo a attribuiçào de aunexar os termos 
novamente creados o.os termos já existentes. 
Existe de facto a respeit0 dos juizes de direito 
quanto á~ novas comarcas ; mas acha bom o 
nobre deputado que, por isso que já existe o 
m;;l como um, nós o augmer.temos como duzen· 
tos ou como quatrocentos ? Depois da interpre· 
taçào, consta·me que se creou uma nova comarca, 
creio que a da Granja no Ceará; mas o que 
acolnteceu '1 O gvverno recebeu a participação da 
creação dessa comarca ; mas por esp;LÇO de um 
anno não quiz nomear juiz para ella. Acha 
bom, torn:~ a perg11utar, que isto que e:r.ista, 
e que não .í regular a respeito das creações 
das comarcas, se m.ultiplique tão extraordina· 
riameute como ba de ser mulliplicado com a 
creaçào das pnrochias ' 

Eu acho ainda a medida injusta, porque, quando 
se fez a divi><ào (mesmo antenor f\ r;,forma da 
constituição, coufirmada pois pela lei do orça· 
mento .!e 34:) dos impostos garaes e dos impos· 
tos provinciaes fez-se u~n calculo das de,;pezas 
que ficavão a cargo das províncias, formarào·se 
tabellas dos r~ndimentoll dos diversos impostos 
em cada uma das provinci:l;;, deu-se-lhes impos· 
tos que forão julg .. dos F-ufficiente em sua maior 
parte para satisfazer as despezas qne ticárão 
pt'ivativamente a seu cilrgo, e para aquellas 
onde se reconheceu que os impostgs niio produzião 
a S<lmma necessaria para satistazer essas desp~zas, 
mandou-se dar um supprimento. Se alguma pr.J· 
vi11ci>L não tem quantia sufficientu par•• pagamento 
das suas despezas, não as tendo augmentado com 
prodigalidade, estou prompto a dar o meu voto 
para quA se lhe continue o eupprimento ; mas, 
11em co.,~ideraçiio algum,. as despezas geraes, ás 
nossa-; circurnstancias fiuanceiras, tirar-se de 
prompto de to111as as provincias esta despeza 
para sobrecrur.·~ar os C<lfres geraes, não acbo nem 
razollvel, nllm político. Se esta despeza com o culto 
publico dev" passar para O>! cofres geraes (no que 
não concordo), então é preciso que se faça uma 
diVJsBO da renda, uma nvva divis{i.o de impostos ; 
fiquem ns pr,,vincraM co>m a somma n<"cessaria 
de impostos para ""tisfazer ás suas despezas. 
Mas elll·JUanto isto se não fizer, ainda n1o;smo 
qu>J reconheceASM que os par .. chos dt.fViiio ser 
pag.>s pelus cufres geraell (o que, repito. não 
rec,mheço) não pvdiu prestar o meu nssenso a 
esta passagem se1n que se fizesse ao mesmo 
tempo '' subtracção dos impostos. 

Eu não p<>sso conceber comu vamos P•lr meio 
de .,mandas desta natur~za na lei uo orçamento 
cumpliear mais a c,onfusii.o em que já estamos a 
resp~ito de attribuições. Vejo que o principio 
que os nobres dP.putados dão por averigu~do de 
que os parochos sáo empregados J;:eraes nao tem 
fundamento nem na reforu1a da constitu,çao nem 
na lei de 12 de . Maio, que a interpretou. O qu<J 
acho nisto é 11m desejo, altàs desculpava!- no,--
nobres deputados, de querer alliviar os corr~s 
de suas provincias de alguma del'peza, para que 
suas asS:!mbléas p·lssão applicar mais livremento 
as su'<s rtln<ias a outros objectos de mellloramen to 
material. Mas notem 'JS nobres deputados que 
por esta maneira elles augmentão o detl.cit do,; 
cofres geraes, qua o resultado ba de ser a creação 
de novos impl)stos, e estes novos impostos biio 
de recahir geralmente sobre t.>das as províncias. 
Assim tanto imp!lrta que as províncias lancem 
impostos para satis~azer a essa despeza como 
a assembléa geral. 
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Por estes principias, Sr. presidente, eu peço 

aos nobres deputados que considerem bem a 
adopção da emenda que sustentão ~ que conside:: 
rem os embaraços em que ellfls mP.smos se <lcharao 
collocados de futuro uesta casa quando afiitlir a 
ella a multidãfJ de leis pr?vlnciaes creand.J novas 
par•>chias, augrnentando con::lruas : talveL tarde 
terão de arrepender-se, de recuar espantados do 
augmento da despeza ; então. ou hão de fechar 
os olhos á verb!l do orçamento relativa ao culto 
publico, ou hão de qu1•r•·r exercer umá acção de 
8 ancção sobre essas leis d!'s asse~bl~as pr'?vln· 
claes e então ns assembleas provwCtaes d1r:~o: 
:_nó~ e~tamos nas nossas attribuições, podemos 
legislAr sobre o numern e orJenados destes •: m 
preaados ; vós nada mais tendes qua fazer senão 
man:iar pagar-lhes, e prover ao dinheiro neces
sario par•1 esse pagamento. 

o Sr. Frunco de Sá-:- Sr. presiJente, 
pedi a palavra priucipalmenta para acomranhar 
aos nobres orad•>res qu<3 têm susteutado a emenda 
relativa á despeza com o culto publico, apresentada 
pelo meu illuc;tre amigo ~eputa~o p~la Bahia. Se 
na sessão passada eu me Julguei obr1.gado a e!ov"r 
minha debil voz em prol desta med1da, que Julgo 
mais que muito fundada IISSim no~ princípios 
que regulão a materia como em grave "utoridade, 
e que mereceu já ~ approvaç iio dfl maín_!:ia de~ta 
camara muito ma10r é a mtnha nbnc;açao n~Jsta 
sessão 'tendo de respnnd e r a accusações que têm 
sido fehas á assemoléa legislativa da minha pro· 
vincía, e que, além de um tanto duras na sua 
fórma, são erroneas e sobremodo injustas na sua 
substancia. Mas, pois que tenho a palavra, devo 
ant~<s declarar ,. minha opinião em l(eral ácerca 
da proposta em discussão e sobre algumas emendas 
que lhe têm sido offerecidas. 

Confiando plenamente no nobre ministro da 
justiça, que, além da~ qualidades que. o faze~ 
digno da tetim:~ publica, tem de mats a mats 
sabido acarear grande benevolsncia desta eamara 
pela deferoncia que lhe tem prestado, votarei a 
favor do orçamento com as emendas porén1 que 
forão otrdrecidas pelo illustre deput,.do pela 
Bahia, a quem ba pouco me referi, pois estas 
emenda~, ou se achão de aceordo com o orçame_n~o 
já apresentado pelo governo par~~o o exercJCIO 
futuro de 47--4.8, ou com as cifras v.1tadas na 
lei do orçamento vigente; e estimei muito vêr o 
nobre ministro concordar com estas emendas de 
reducçào de de~peza, á excepção daquella que se 
refere ao corpo de municlpae~ permanente~. 
Sou obrigado no emtanto a não concordar com o 
nobre ministro nesta parte, e a persistir em con
siderar tambem esta reducção mui fundamgntnda. 
Já o sau nobre autor observou que, pt~la lei de 
41 que autorisou ao governo a dtu uma nov~ 
org>~ni sação a este corpo, se ~stabeleceu mu1 
terminantemente como condição que esta organi · 
sação seria tal que a sua despeza não exc••des>~e 
a rubrica decretada na mesma lei, a ole 239:285$ 
que se acha na emenda. 

Em o anno subsequente, em 42, baixou o regu
lamento dando nova organisação ao corpo, e nas 
duas leis do orçamento , 7otadas em 43 e na 
sessão passada,- O--governo--pedi o,- e-a -·assembléa 
concedeu, a mesma quantia decrehda e estabe· 
lecida como condição para a no.va organisação do 
corpo na lei de 41. Como pois para o exerci cio de 46 
a'' pede o governo ma!s 12:000$? Como é que a 
quantia que se julgou, e foi sufficiente para o bom 
desempenho deste serviço ou do entretenimento 
deste corpo nos annos de 41 até 45, não será suffi. 
e i ente para o anno de 46 a 47? (Apoi4dos.} 
Sr. presidente, nas emendas apresentadas pelo 
meu nobre· amigo ha ainda algumas lacunas : 
primeiramente, quanto ao paragrapho relativo á 
policia e segurança publica. Pela lei vigente se 
consignário 151:8091 para esta 'rubrica, na pro· 

pos~a actual se pede 174:9<J<?S. Ora, pela mesma 
razao que teve o nobre m1n1stro rara aceitar as 
outras eme.ndas de reducção de despeza apresen
tadas pelo nobrP. dtlputado, julgo que não poderá. 
recusar P.Sta . Um illotstrA representante pela 
província do Ceara propõz o au~mento desta 
rubrica em mais lOO:OOOS, para que ao governo 
geral fica;se competindo <>S reparos e concertos 
das pri , ões publicas. As despezas com as prisões 
publicas têm estado até heja a earg~ das pro
víncias. e se por ventura quiz~sstnnos pa,sar esta 
despeza para os C·> frP.s ·g~raes, não seria certa
mente com a. consig n11çào de 100:0008 que · pode
riamos habilitar o gvverno para dest~mpennar 
este serviço. sendo talvez preci~os 500:0008 ou. 
600:000$. (Apoiados.) De que serve elevar esta 
rubrica a mais 100:0005, se o governe não poderá 
desempenhar os fins ·~ue deseja o illustre autor 
da emenda ? Mas tendo o governo de despend~r 
neste ramo do serviço unicamente com aquelles 
objectos que se têm considerado como pertencentes 
à polícia e segurança publica, julgo bastante a 
consignação votada na lei vigente. 

Tambem na rubrica - despezas eventuaes do 
muniGipio da córt~.-o nobre deput•ldo pela Bahia 
deixou de apresentar, segundo o principio de que 
elle partio, a consignaçãu que se acba na lei em 
vigor. Pari\ esta rubrica forão votados 16:000S; 
o governo pede agora 20:000$. EnteJJ.do pois que 

· esta radueção tambem deve ser aceita pelo nobre 
ministro. 

Agora, Sr. presidente, passa~ei a tratar do 
artigo que, c•>mo disse, foi o motivo principal para 
qua pedi a palavra: refiro-me à emend11 relativa 
a despeza com o culto publico. 

Senllores, é notavel que quasi todos os adver
sarios desta emeflda, a excepção talvez unica· 
mente do n1eu amigo deputado pelo Piauhy , 
concordem em que a despeza com o culto publico 
compete ao governo da união (upoiaàos) ; m"s 
com•> é possível que, concurdando todos na 
questiio de princípios, que é a questão que deve 
res<Jiver a Sllrte da emenda, se pronunciem contra 
~na 'I (Apoi.adc.s.) E porque, senllores ? Quaes 
as objecçõe~ que os nobres deputados têm apre
sentado 'I Elles me permittiráõ que eu passe a 
occupar•me dellas . A primeira obJecoão, ou incon
veniente allegado, foi que, na occasião da divisão 
das rendas entre as provincias e o thesouro 
geral esta despeza com o cult•> publico foi atten
dida. como provincial, e que por consequsocia, a 
s~r ella devolvida ao cofre geral, haveria uma 
quebra ua proporção ou equilibrio que os nobrea 
deputados \iuppoem entre a renda geral e a 
provincial. 
E~te &rgumllnto, Sr. presidente, funda-se n'um 

principio inteiramente blso, já reconhecido como 
til! po!la assembléa geral do 1mperio. Os nobres 
deputado>s entendem que nessa divisão de rendas 
houve um j11sto equilobrio <l proporção: engaoào
se perfeitamente (apoiaào.r) ; a assembléa geral, 
logo depois da divisão, recor~heceu a imperfeição 
·Je tal trabalho quando concedeu a quasi todas as 
províncias supprimeuto de ren~a. (Apoiados.) Se 
por ventura a divisão tivesse sido bem feita, 
qua.nd•>. _ a~ . províncias pedissem-:-um-suppl~meuto·
ãs-·suas rendas, em conseqaene1a de defic1t que 
soffressem, a resposta da assembléa geral deveria 
ser : -nós já vos co>ncedêmos a renda que vos 
devia pertencer; ae tendes deficits, ou deveis 
diminuir a vossa despeza, ou augmentar a .vossa 
receita pela creação de novas imposições.-Mas. 
longe disto, 11. assembléa geral, .atten<iendo .a:J 
justas. reclamações das provincias, lhes cooced .. u 
supprimento de reoda ; e por este f11eto reco
nheeea ella que a divisão tinha sido imperfeita ; 
de modo que estes supprimentos ·:vierào .a ser 
uma especíe de correetivu a imperfeiçio, QU des· 
proporção que .houve n~sa .div~. ·~ t~~o 
cesaado oa aapprimentoa, ficou. auba11úndó o VlC:Lo 
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e defeito primitivo, qua a emenda vem de certo 
modo remediar• vê-se pois que ella, longe de 
perturbar essa suppo~ta proporç>lt? na d1 viR Ao 
das rendas vem servu de correctlvo Q lU '' Im
perfeição: como pois se allega um fundamento 
contra a emenda do qual só se pó,te deJuz1r 
argumento contra a opinião adversaria? 

Mas disse-se a\nda :-é ab~urdo intoleravel que 
a assembléa geral seja obrigada a satísf-1zer uma 
despeza creada pelas assembléas previnci!les, ou 
que pôde ser alterada a juizo dellas, Sr. presídenta, 
esta objecção poderia ser re::~pondida com outro. 
de Igual natureza : é um grave absurdo ob~igar 
as assembléas .provtnc!aes a pagar empr~gados 
sobre cujas attribuições não podem absolutamente 
legislar (apoiados), cuja nomeação compete ao 
governo geral, e cujos . ordenados,_ accrescentarei 
eu não podem ser lixados senao pelo poder 
ge:al. I Apoiados. J O nobre deputado que me 
precedeu pareceu laborar n'um equivoco a res
peito dos empr~gados de qu~ ~ratamos quando 
disse que as assembléas provmc1aes podem fixar 
o seu numero e o quantum de seus vencimentos. 
Permitta-me o nobre deputado dizer-lhe que se 
engana; a respeito de taes empregados as as· 
sembléas provincia~ não podem legislar 11enllo 
quanto ao numero ; tudo o mais pertence á 
assembléa geral. 

Mas, Sr. presidente, eu concederei quo haj'\ 
algum inconveniente na opinião que suBtllnt·•, 
isto é, que ha alguma irregularidade em ,, ull
sembléa geral fiur uma despez~ que pôde a<~r 
alt.erada pelas assembléas provinciaes : uu1:c e~tll 
inconveniente é mui exagerado pelos nobres u>~· 
putado~, e reduzido aos seus verdadeiros termoa, 
não soffre elle a menor comparação com os que 
se deduzem da opinião contraria. Diz·se que as 
assembléas provinciaes, não tendo que pagar esta 
despeza, ficaráõ sem <•bstaculo algum na carreira 
precipitosa da prodigalidade, que hão de acabru
nhar a renda geral com o augmento progressivo 
deste despendio. 

Mas, senhores, não ha nisto muita declamação, 
muita exageraçãoT Pois as assembléas provin
ciaes não encontraráõ resistencia na sancção dos 
presidentes? Como parte ou ramo do poder 
legislativo provincial oão tem o gaveruo ger•1l 
um delegado seu f 

Eu digo, Sr. presidente, que, passando esta 
despeza a ser leita pelos cofres geraes , as 
assembléas provinciaes hão de ser muito mais 
embaraçadas no exercicio da attribuição que lhe 
confere o acto addicionat ácerca da divisão eccle
siastica do que no caso contrario, porque us 
presidentes das provineias hão de ser muito m11is 
escrupulosos pelas recommendações que lhes hão 
de· ser feitas pelo governo supremo em sanc
cionar taes actos. No\em os nobres d~putadus 
que em regra as assembléas provinciaes procllriio 
trabalhar de accõrdo com o governo pro~incial ; 
de sorte que o passar uma lei contra vontade 
do poder executivo é já caso muito excepcional 
(apoiador). e ainda ne~te caso excepcional pod&m 
haver alguns correctivos contra os abusos, que 
alias têm sido tão exagerados nesta ca~a. porque 
o governo geral ainda pôde fazer uma tospecie 
de appellação para o melhor juizo da mesma ou 
da futura assembléa provincial, demorando a 
nomeaçio dos ·-i;;arioa. Ora, se é já raro que 
uma assembléa esteja em perfeito dt>saccõrdo com 
o presidente, é quasi um impossível moral que 
duas assembléas consecutivas se achem nesaa 
desharmonia quo~ é necesearia para que se désse 
e sustentasse uma divisão escandalosa de fre
gueziu contra o aaseoso d» governo. 

Mas, Sr. presidente, ainda tenho de soccorrer· 
me com a argumentaçill deduzida da experiencia 
e dos factos. Teme-se que estaudo as assembléas 
provinciaea revetUdu do poder de augmenwr o 
numero de freguex:las, 5endo os parochos pagos 

pelo C()fre geral , hão de apparecer lmmensos 
abu1os; ma::~ por que não tem isto acontecido 
com a Aubdivisão das comarcas? (Apoiados.) o.,sde 
que _passou para os c,,fr~s geraes o pagamento 
ao11 )uiz~s de direito, e as assembléas provinciaes 
se virão alliviadas desta despeza, porque não 
augmeutárão o numero das c 1maras 1 Porque 
não tem apparecido este abuso que os nobres 
deputados tanto receíão? As assembléas provin
ciaes até se têm depois disto cohibido muito, tem 
apparecido muito menor numero de subdivisões 
de comarcas, porque não sô as assembléas têm 
procurando, por seu comedimento, refutar as 
accusações que lhes são feitas , c~mo achão 
resistencia da parte dos governos provinciaes 
a quem o governo supremo tem recommendado 
a maior circumspecção em sanccionar taes actos. 

Disse eu, Sr pre~idente, que o inc,)n;reniente 
apontado pelos nobres deputados despido dos 
encarecimentos com quo tem sido apresentado era 
i!lcomparavelmente menor do quo aquelles que 
resultaváo da opinião contraria. Com efféito, 
senhores, eu vos perguntarei se as assembléas 
provinciaes, ou fundadas no direito que julgão ter 
para reeu~ar consignações a taes despezas, ou 
com pretexto dfl defi,~:cncia de renda, não se 
quizerem prostar a ellas. qual é a acçào que 
t~m a as11embléa geral do írnperio para obrigar ás 
usal!mbiéas provincillP.S a demoverem-se deste 
proposíto ? E qual será a consequencia que dahi 
resultar! necessariamente? Não s~>rá a decadencia 
do culto em prejuízo do sentimento e da moral 
public10 ? Não será a postergação manifesta de 
uma prome01u solemne fdh na constituição do 
lmperio d•i que a religião catholica apostolica 
romana continullria a ser a religião do estado? 
Pois o que quer dizer a religião do estado 1 Não 
é aquella cujo culto, cujo altar e ministros são 
sustentados ê. custa dos cofres nacionaes T E não 
sdrá o governo central ou geral que deve desem
penhor uma promessa solemnemente feita pela 
constituição 't Estes inconvenientes, senhores, não 
se podem comparar com esse que os nobres 
deputadM apresllntão, e cuja exageração não só é 
contrariada pela razão, mas tambem pela expe
riencia. 

Disse ainda -um nobre deputado:-os empre
gados do culto, segundo o acto ad.licional inter
pretado pela lei de 12 de Maio de 40,-conservarão a 
denominação de provinciaes_ Mas, senhores. desta 
denominação segue-se que as assemblêas pro
vincíaes sejão obrigadas a pagar ta~'3 empregados? 
Com a mesma razão pod~riamos dizer que por 
serem provinciaes dtlveriiio elles ser nomP.ados 
pelo poder executivo das províncias: se e .só pela 
nomenclatura que se tirtt. esta consequeneia, 
poderíamos tirar est'outra íllação, que seria tiio 
logica como a dos nobres deputados. O que é 
verdade, Sr. presidente, qualquer que seja a 
denominação que tenha esta classe sui generis 
de empregados, é que elles são encarregados de 
desempenhar um serviço publico geral, e por 
consequenc!a não pôde esse servi.;o, ou aquelles 
que o> desempenhão deixar de ser pagos pelos 
corres geraeo~. 

Tambem se insistio muito na conven!encia de 
loealisar est.a despeza. Não sei onde está a 
grande vantagem de localisação de tal despeza, 
porque, sendo ella, como tem sido sobejamente 
demonstrado, relativa ao desempenho de um 
serviço geral, convém antes que este serviço 
seja feito o mais uniformemente possível, que 
fique a coberto de todas as variações das circum
staneiaa locaes, e dHpendeute de um só centro 
regulador e 1iscalisador. A este respeito sou centra
ll.aador, 0 o nobre deputado. aliás sect&.río da 
eentralisação, talvez exagerada, nisto. quer des
eentraltsar, c descentraltsar em prejuízo de um 
aerviço geral de tanta importaneta. Demais não 
seria essa loealiaaçio ainda inconveniente por 
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sujeitar a execução deste serviço á acção das 
nntipathias e sym_patbias locae~. das intrigas _e 
odiosidades de VISinhança qua81 sempre as ma1s 
excessivas e intoleraute.s 'l Não descubro difficul
daue em ser o go\"erno geul encarregsdo desta 
despeza: se se altende para a búa ô~cahsaçao _e 
proveitt) do s~u <>.mprego_, o_ pod~r c_entral. tem hoje 
em todas as d1v1sões terntonaes do 1mp~r1o agentes 
de sua confiança qu" podem bem inspeccionar o 
modo por que taes emprBgados desempenhão suas 
funcções- se se attende á distribuiçã<> desta 
despeza 'tambe.m . não vejo embaraço, porque 
existem' no imperio repartições fiscaes em todas 
as localidades. 

Trouxa-se o exemplo do Prussia. Senhores, 
reconheço que nesse paiz a instrucção, a _10dustria, 
o trabalho a civili"açiio em ger11l têm f•:Jto grande 
progresso ;' mas niio pode_mos dizer o mesmo de 
suas instituições, nem s~1 se poderemos trazer 
para o Brazil alguwas u~llas : a11 menos n~o as 
aceitarei ~6 pela sua 11Utor1dade, emquanto nao se 
demonstrar que ellas St> fundil<> en1 razão mauifesta 
de vantagem publica tJilra 11 11ossa terra. 
T~ndo susteut~do como permittião minhas fracas 

forças uma e!De!l~a. que eu j~lgo fundada nos 
verd adeiros prmc1p1os 6 na autor1Jade da assembléa 
geral sobre o caso perfaitamente i_dentico dos 
juizes de direito, não posso dA•xnr dfl dizer algumas 
palavras contra a ar~uiçào que se fez à assembléa 
provincial do M!tranbao. << F01 a UDIC>< que apre
sentou uma tal opimão. » Eis o primeiro erro. 
Sr. presidente, di'lrcrsas asst!~~l~as pr'lVi!JCiaes 
têm manifestado a mesma op1mao pvr v1a de 
representações aos poderei! supt!lmos do e~tlld~ ; 
e a illustrada 11Ssembléa prov1DC1al da Bah1a nao 
só emittio esta opinião, como acompanhou a do 
Maranhão; consignando fun_dos Ul}icamente para 
o primEiiro semestre finaoceuo ate que a assem
bléa geral l egislativa providenciasse conveniente
mente sobre o easo. Portanto não é sõmente a 
assembléa provincial do Maranhão que assim 
entende e procede. 

« A assembléa do Maranhão por 16:0008 em que 
importa a sustentação do culto da província 
quiz obrigar a assembléa geral a fazer uma enorme 
daspeza. u Outro erro : A província n_ão des
pende unicamente 16:0008 com este sarv1ço, mRs 
quarenta e tantos; o que não ~ uma quantia tão 
amesquinhada como a que fo1 apresontada na 
casa. Mas quando fosse essa quantia sômcnte de 
16:0008, sendo a questão unicamente de principi~s 
e de competencia, que não de favor, por que razao 
a assembléa do Maranhiio havia de fazer este 
beneficio aos cofres geraes, quando se acha ella 
nas circumstaneias as mais criticas 'l Eu appello 
para o testemunho do meu nobr_e ~ollega que 
acaba de administrar a mesma prov1nc1a. 

Senhores, o Maranhão, pela cun_!ltante baixa_do 
primeiro genero de sua p::-;,ducçao, tem sofihdo 
grande deficencia de rendas ; a assembléa pro
vincial estt\ quasi reduzida a niio decretar outros 
fundos senão aquelles que são indispensavelmente 
precisos para manut_enção d_? corpo poli~ial, e pa~a 
o pessoal da admmistraçao da provmc1a, nao 
nodemos comprehender o menor melhoramento: 
não temos pontes, nem estradas, nem canaes, 
nada podemos fazer em beneficio real da pro
vincia, por !alta de renda: portanto a assembléa 
em tamanho aperto faltaria ao primeiro de seus 
deveres, o de zelar os intereses peculiares de 
sua provínci:\ se procedesse de um modo diverso, 
sobrecarregado-a com uma «!_espez!! que. por todos 
os principias compete á uniao. Sao po1s as accu
sações que lhe forào feitas baseadas em erros e sem 
nenhnmajastiça. _ . 

Sr. presidente, eu termmarei aqu1 a_s observa
ções que tinlla a fazer ãcerca desta Importante 
questão· mas antes de sentar-me não posso deixar 
de pedir' aos meus honrados collegas que re1lictão 
llilriamente sobre uma emenda Clue tem por 11m 

o cumprimento de nma promessa P. obrlg11ção do 
poder geral, tão sagradas pelo seu objecto á 
religião como pelo seu titulo-a constituição do im· 
perio; 1ue re1lictão sobre os inconvenieutes que hão 
d" provir d., r P. jP. ição desta medida, inconvenientes 
qu~. como jé. di sse, nada mene\s serão do que o 
enfraquecimento du sentimento reltgioso e da 
morlllidade publiCil. 

Dá-se por discutido o orçamento da justiça ; 
procede-se é. votação. 

DISCUSSÃO DO VOTO DE GRAÇAS 

Entra em discussão o vot•J de graças. 
o Sr. Ferra:.~: -Sr. presidente, nos governos 

representativos, um gabinete, qualquer que elle 
seja, deve ter um pensamento politico e uma 
vonLade que lhe seja propria e pessoal : o lugar 
proprio do desenvolvimento ou. antes da mani· 
festsção deste pensamento é o d1scurso ds. corôa. 
Neste discurso cabe ao governo dar a conhecer 
com fmnqueza, precisão e clareza quaes as me· 
didas que julg~ necessarias _para a b_oa. marcha 
da admini,;traçao, ou o~ proJectos prmc1paes de 
que nos devemos occupar durantd a sessão. Esta 
manifestação deve trazer necessariamente as adbe
sões ou resistencias da maioria e da minoria. 

Inf~lizmente, Sr . presidente, a falia do throno, 
a r1ue vamos responder, não póde p1eencher este 
fim. O gabinete não est11va organi11ado quando se 
deu a abertura das camaras : permaneclamos 
aiod'\ em uma crise, e por consequeacia era 
impossível que o gabinete, q~e ainda nã~ estava 
organisado, . que amda nã~ tinha uma e:t1stenc1a 
~egular, iudtcass_e a necess1dade das med1das que 
JUlgasae conven1enteR para a b,•a marcha d:os 
negocias pubhcos. Desta !alta se reseote multo 
o contexto dú mesmo dis.:urso da corôa, e tanto 
que nelle se deixa á camara o cuidado de escolller 
as medidas opportunas e acertadas para pr?teger 
a riqueza do paiz ; e tanto que nelle se d1z que 
a camara t>Ppera p~los r elatorios, que tomou em 
consideração aquellas medidas por elles lem
bradas. Recorrendo aos relatorios, vemos que 
forão elles confeccionados pelos ministros trans
actos , e nào póde -nos servir de ~ui!' p_or se 
acharem qnasi ao todo baldos da tnd1caçao de 
medidlls qu.~ por ventura fõrem necessarias para a 
boa d irecçào dos negocias publieos. 

Já se vê pois a camara que não posso por 
maneira alguma manifestar o meu pe!lsall?ento, a 
minha opinião a respeito de ~m m1n1steno cuJas 
medidas e intenções aind>\ nao conheço ; e até 
por outra razão, porque os n<..bre:~ ministros nesta. 
casa têm por mais de utna vez reclamado que 
esperemos pelos factos para dirigir-nos no voto 
que devemos dar. 

Nestas circu:ostancias pois, Sr. presidente, eu 
não tornaria a palavra nesta discussão se por 
ventt:.ra a mataria que contém o voto de graças 
não me suscitas,;e certa repugnancia em dar-lhe 
o meu voto, e não me collocasse ~a dura. n~
cessidade de rebater certas doutnnas, e nao 
contivesse uma apotheose ao ministerio passado. 
Aproveitarei esta occasião para agradecer e ap
plaudir a nobre commissiio pelo facto de ter 
esperado pelos relatorios dos ministro~ , e por 
documentos afim de bem !11ndar e formar a sua 
opinião, p_ara apresentar um trabalho digno desta 
casa. 

O Sa. UBBANo :-Obrigado. 
O Sa. FERRAZ :-Foi sempre minha opinião 

que o voto de graças era uma questão politi~, 
que devia restringir-se áquillo que era necess11r1o 
e preciso, que não ~ra um discur~o de méro 
cumprimento; mas s1m uma mater1a que _d_evia 
envolver em todo o caso pensamentos poht1cos, 
a approvaçào ou reprovação do systema do ga
binete. Foi sempre minha opinião que esta era 
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a occastao propria de instituirmos um exame 
sobre os actos da administração -exame que ••O 
principio da cada s~>ssiio ll camara do~ Srs. de
putados de\'e faz~ r á vtsla do art. 173 da con
stituição do impP.rio. 

A nobre commissão n•' anno pas~ado lutou 
commi~:o sobre a necessidade deste e:r.ame: mas 
felizmtlnte este anno merece todos os applnusos 
por reconhecer o verdadeiro o1erito o fim de uma 
discussão como e:>ta. 

O Sa. L. D!': ABREU :-Peço a palavra. 
O Sa. FERl:AZ :-Mas, Sr .• presidente, se eu 

applaudo á comP>issão por este lado, não posso 
deixar de, encarando em geral o seu trabalho, 
fazer algumas observa~ões, já quando á sua 
fórrua, já quanto á materia qu~ ~:ontém._ . 

Emquanto á fórma, Sr prestdente, dtr~l que, 
quando tratamcs de resp.,nder a um escnpto ou 
discurso, devemo,; a:uito atteoder: lo, ao contexto 
do mesmo escripto ou discurso ; em 2° lug .• r á 
fórma ou estylo de que de\'emos usar : e em 3°, 
no caso prestlnte, á organisaçào, ao pessoal e a.o 
systema do gabinete existente. 

Devemos attender ao cont,;xto do discurso que 
temos de responder, afim de ·que respondam,;s 
com clnreza e precisão, e sem subtêríugtol' , 
conformado·nos· com as opiniões da maioria, sem 
que accrescentemos cousa algu:na que não seja 
para approvar ou reprovar o pansam~onto do 
governo, ou indicarmos um melhor caminho e 
cbamarmol-o a Sêus deveres. Segundo a opinião 
de parlamentares distincto~, a resposta â falia do 
tbrono deve ser uma simples paraphrase da 
mesma falia, e em todo o easo deve cingir·se á:~ 
idéas e aos tupico~> que ella contém. 

E me parece tanto mais conveniente seguir 
esta regra. qu·•nto é nliuba opiniàQ que não se 
deve desnaturar o voto de graças do caracter 
político que lhe é essencial, para dar-se·lhe o 
caracter das [.,licitações e de disc11rsos de méro 
cumprimento. 

O SR. MA-RINBO :-Peço a palavra. 
O Ss. FERRAZ :-Nisto parece-me ~.~ue a nobre 

commissão seguio outra vereda. Não só não 
restringia-se ao pensamento, ás ldéas da corôa, 
não só accrescentllu cousas que não corrêspondem 
ás idéus coutidas na falia do throno, mas ainda 
a respeitos de certos objectos não exprimio-se 
com aquella clareza que é de mister. 

No segundo período do dbcurso do throno se 
not1 diz que a época da reunião dos represen
tantes da nação é tiempre aguardada com justa 
confiança pelos brazileiros. 

A comtni$Sào responde que a camara ha de 
empenhar-se em corresponder á confiança da corOa 
e do paiz. Parece-me que devíamos ret~ponder 
conforme o texto do discurso do tbrono « á coo
fiauça dos brazileirc>s.» 

No período sexto, a corôa, depois de annun
ciar que todas as províncias gozão da paz, indica
nos este estad<> de paz como propicio p'1ra a 
execução de mtdidas que protejão a riqueza do 
paiz. 

A nobre commissão desviou-se int~iramente do 
pensamento da corôa; e depois de assi~nalar 
essa paz como beneficio da politica do mrmsterio 
passaJo, promette leis, que firmem essa tranquil· 
lidade, e assegura que se aproveitará deste mesmo 
estado para a adopção de medidas que p'rotejão a 
riqueza ·do paiz. 

Aqui ha dout1 pensamentos que não me pareeem 
muito claros. Aproveitar-se·ha o estado de paz 
para a adopção de medidas de protecção á 
riqueza do paiz, e não porque este estado 
facilita a execução dessas medidas 'Em segundo 
lugar, preciso . é que a commissão explique o 
seu pensamento uo ,que toca á promessa ,de l<~is 
que ficwem a paz de que gozaaaos. A nvbre 

commissão att.ribue esta paz á política de ele
meneia, de moderaçiio, de justiça e equidade ; se 
assim é, parece que basta a perseverança nesta 
p••litica para firmar este estado de tranquillidade. 
Quer.;ré. a nobre cnmmissão que se adopte o 
systema opposto de r .. pressão moral, de effectiva 
punição, de certeza de pe!las, systema que a 
nobre commis~ão tem tanto estignratisado 't De
sejára pois que a nobre commissào nos indicasse 
quaes as medidas nec~ssarias para tornar mais 
estimavel esta paz de quP. gozào as provineias. 

A nobre commissão não respondeu ao período 
10 do discurso da corôa. Digo que não respondeu 
porque ~o üo posso crer que o período 6° da res
posta pos,;a ser applicado e corresponder ao pen
samento do mcsmv período 10 da falia do throno, 
e a•' contrario, parece uma razão de ordem da 
resposta ao periodo que diz respeito ás nossas 
qutlstÕtlS com o governo inglez. 

O SR. UsBANo:-PtlÇO a palavra. 
O SR. FERRAZ: -0 que diz a coróa 't « Tenho 

procurado cultivar relaçõtls de boa intelligencia 
com todos os gvvernos da Europa e da A•nerica.» 
O que r<lspondeu a nobre comu:issão t Nada ; 
porque o periodo-entre •lS beneficios da civili
sação do seculo actual, senhor, cumpre rtlconhecer 
como um dos mais importantes, aquelle qut~ :sujeita 
com igualdadtl todas as naçõeo~ ao tnbunal da 
opmiào do mundo. Esta opinião, ao mesmo tempo 
que generulisa RS relações de boa intelligencia e 
amizade entre os estado-, fortifica o direit•l de não 
ceder a aggressões in_justa~ ~u a preten~ões_ exa
geradas-, parectl·ine 1sto ma1s um cabeçar10 do 
outro período do que a re11posta do periodo 10 ; 
e tanto mais quanto as >~uas ultimas palavras 
são as seg11intes :-A sabedoria de V. M. Imperial 
tem comprehendido estes princapios e os tem se· 
guido, satisfazendo asstm os votos tl Od desejos da 
nação. - Sancciona o principio da r11sistencia 
quando as nações por ventum queirão quebrantar 
os direitos e a independencia do paiz . Sanccio
nando estes princípios, serve na questão relativa 
ao procedimento da Inglaterra, que por uma lei 
sua sujeitou os navios brazi!eiros á jurisdicção 
ingleza. 

Eu peço á nobre commissão que re:flicta se 
por ventura est" periodo corresponde a..> período 
« Tenho procurado cultivar r<Jlações de b~a intel
lig~ncia com todos os gcvernús. » Eu crew que a 
camara o que devia responder é « que na verdade 
é util a neee~sario cultivar t~te ~ relações» devia 
applaudir a corõ11.. o governo. por ter procurado 
estas relações de boa intelligencia com as nações 
da Europ•l e tia Alllerica ; mas a nobre commissão 
não tratou disto. 

Sr. presidente, ainda pedirei exelicações á nobre 
commissão sobre um outro perioao, e vem a ser 
o período S• da resposta. A corOa diz no periodo 
12-« fiel ao empenho contrabido de pôr termo ao 
trafico de africanos, não detx,.rá. comtudo o meu 
governo de defender as prerogativas da mesma 
coróa e os direitos nacionaes.» A nobre eommissão 
parece não querer que a camara prometta que 
fará tudo quanto fór de mister para a satisfação 
do empenho contrahido, sobre • extincção do 

. commercio ; poi-> que apenas aprecia a fidelidade 
do governo ; m~ts esta lidP.lidade deve ser apoiada 
de medidas legislativas :aliás serão inutcis quaea
quer esforços ; e portanto necessario se torna que 
o poder legislativo manifeste tambem esse em
penho, e assegura a sua fidelidade. 

Direi á nobre commissão que tanto mais neces
sario achava que a commissão manifestasse o 
seu pensamento neste sentido, quanto vejo qne 
depois da cessação da convenção de 23 de No
vembro de 1826, mister é providencias legisla· 
tivas. · 

O ::)s. FIU.Nç.a. LElTÉ:-Âpvi .. do. 
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O Sa. FERRAz:-Os nossos tribunaes se achão 

a respeito deste ponto sem medidas e sem regra>l. 
Todo-; s11bem o que ainda ha pouco tempo acon
tecr,u sobre o julgamento da emb~trcação Subtil ; 
todos sabem as auvidas que se têm suscitado, 
todos sabem que os tribunaes não têm uma regra, 
uma norma para se dirigirem no que toca ao 
apresamen~o de taes embarcações. 

O Sa. PA'DLINO:-E mesml) sobre a maneira de 
processar. 

O Sa. FxRRAz:-E até quanto á maneira do 
processo, porq•e a lei de Portugal relativamente 
a isto cadn~ou, ao mesmo tempo que caducarão 
as convenções portuguezas que P.stavão em vigor· 
por effeito da convenção de 1826. (Apoiados.) 
Assim pois, julgava 6U necessario que a camara 
promettesse a sua coadjuvação para satisfazer a 
este empenho : mas como respondeu a nobre com
missão a e~te topico? Diz:- « A camar;~~. apre
ciando a fidelidade com que o governo de V. M. 
lmpP.rial tP.m procurado satisf<&zer o empenho 
eontrahí<to com a Grã-Bret&nha, acompanh~ tam
bem a V. M. Imperial. e afiança a leal e unanímA 
coadj uvaçào dos brazileiros na sustentação d«s 
prerogRtivas da corôa, etc.»-: mas não diz que 
ha dfl coadjuvar o governo neste empenho de pór 
termo ao trafico de escravos. 

O SR. MARINHO,-Faça favor de ler o período 
todo e ex.amíue-o com lealdade ..•• 

O SR.· FERRA%:-Sr. presidente, se o nobre 
deputado l"eclan'a a minha lealdade, neste caso 
desnmparo a discussão, porque importa de certo 
modo isto uma imputação de dt.slealdade, e est<lja 
persuadido que não des~>jo na discussão offender 
a nenhum dos nJeus collt<g'!ls nem ser offendido. 

8r. presideuttl, ainda ba outro período a respeito 
do qual peço explicações oi nobre commissiio, e 
é aquelle que diz respeitn ás uo~:~sas relações c1.1m 
as republicas do Rio da Prata. O governo mostra 
que tem sep;uido, ou declara que tem seguido, e 
promette que ha de seguir os princípios de neutra
Lidade na questão do Rio da Prata. A nobre 
commíssão neste caso, como iuterprete, ou como a 
expr_essào da maioria da casa, devia declarar que 
esta política era a mais conveniente, era a mais 
acertada, e que só della nos deveríamos apartar 
no caso de que os interesses uu a diguidade da 
nação o exigis~em. A nobre commissáo deixa de 
confirmar, dtl approvar esta politica, de1xe. ao 
arbítrio do govt:.rno o segu1r a politica que ar.har 
melhor, e assim como que parece não approvar 
essa politica. 

O SR. URB.\NO:-A commíssão approva a po· 
litica. 

O S:a. FERRAz:- Eu desejara que sobre as te 
ponto fosse11>0S mais explicitlls (apoiados), por· 
que serviria isto d9 regra ao governo, e faria 
conhecer a essas naçõe,, e mesrno as nações da 
Europa que com mão armada têm intervindo nos 
negocios do Rio da Prata, que a camara dos 
deputados do Brazil por ma~>eíra alguma póde 
approvar esta inter"l'enção. (Muitos apoiados.} 
Creio que sobre este ponto deve haver maior 
clareza e precisão, porque tambem me persuado 
que o discurso Ja corôa e a resposta tP.m por 
lim principal fazer com que os dous ramos dll 
poder legisla\1vo se declarem muito expressamente 
sobre questõe:~ desta n"tureza para habilitar o 
governo nas sua~ operações diplon1aticas. 

Permítta-me agora a nobre commissão que eu 
lhe não applauda quanto ao facto de inserir 
nesta resposta o ultimo período. O ultimo periodo 
comquanto contenha em si a manifestação dos 
sentimentos que animão a cada um de nõs, não 
corresponde comtudo a período algum do discurso 
da eorõa. 

·Os estylos desta ea~a, os estylos mesmo da 

nobre commissão, são cingirmo-nos inteiramente 
ao discur.;o d~ corôa. Eis-a<jui [mostrando papeis) 
as duas respostas dadas pela nobre ellmmissào 
nas duas se~,;õ~s pas;adas ; não apresentiio um 
só período que não SPja e111 refP.rencill a outro 
período do discurso da corôa. Agora se abandon .. 
este estylo seguido desde 1827, e accrescenta-se 
um periodo que não contém pensamtlnto algum 
político, que me parece m:,js proprio de cada um 
de nós como subditos do imperio, e não de nós 
como representantes da nação reunidos na camara 
dos deputado. Este período diz:- a camara dos 
deputados, senhor, depositando ante o throno de 
V. M. Imperial o constante tributo de sua leal· 
da de e >tt.lhesíio á sagrada pessóa de V. M. Im
perial, faz votos pela prosperidacte, gloria, etc. 

Não corresponde, repito, a nenhum período do 
discurso da corôa ; é um accrescentamento não 
usado até hoje desde que temos representação 
nacional no paiz. Eis-aqui as duas respostas Lia 
nobre commissào ; na secretaria a nobre com missão 
achará bellos exemplos dignos de serem imi
tados. 

Sr. presidente, depois de eu ter tratado •ia 
primeiro ponto quanto ao contexto, direi agora 
al~uma causa quanto ao estylo. 

Senhores, o estylo desta.s peças deve ser conciso ; 
as palavras nellas contidas dev~m sómente ser a 
mesma expressão do pensamento político da camara 
dos deputados. Este estylo é seguido por todas 
11s naçõ~s. Se nós como simples cidadãos ti
veasemos de dirill:ir uma felicitação, se este es
cripto uão fosse urna peça essencial e unicamente 
politica, então Mnvuia essas palavras, essa~ 
franjas de rhetorica de que abunda o escripto que 
ora •Hscutimos. Eu o acho muito bem rF-digido em 
e,;tylo de fdicitaçào, mas não em est.ylo proprio 
de um voto de graças, de uma peça pulitica. 

O estylo dos escriptos diplomaticos e desta 
ordem P.Stà sujeito a certas regras fixas, das quaes 
n:io devemo-nos apar~ar. Não é o bello e elegante 
que deviamos procurar para compór e;te voto de 
graças. mas sim a coucisão, a correeção e pureza, 
um estylo grave, despido de franjas de rhetorica, 
que tivesse um caracter de dignidad~ e de nobreza, 
vroprios dos representante~ d~ um grande povo que 
se dirigem e.o primeiro representa.nte do mesmo 
povo I 

Deve-se por certo sm taes . occasiões attender 
muito á posição da pessoa a-quem se dirige o 
discurso para guardar-~e o devido acatamento e a 
d~ pessoa que o •lirige para que se empregue um 
estylo cunvaniente a sua posição e dignidade. E 
pera que ·•buso:~ se não dêm que estabeleção 
precedentes de que os nossos vindouros em das
proveito do publiCJ o do systema repre<!entativo 
lancem mão, é que eu coost>tntemente peço á 
camara que conserve ao voto de graças o seu 
verdadeiro caracttlr, como escripto que !J.Díca.~ente 
deve conter a expressão de pensamentos po\It1cos, 
a approvaçiio ou reprovação do procedimento dos 
ministros e de suaA medidas. 

Se apartarmo-nos desta vereda, temo muito que 
taes peças sejiio ao futuro simples escriptos _de 
cumprimentos povoados de meras palavras e franJas 
de eloquencia, temo que cãiào no mesmo des· 
credito em que têm cabido as felicitações, ou 
conforme chamiio os francezes-'os addresses-em 
que hoje ninguem crê, e qu." nenhuma significação 
hoje têm. 

Des.,jo igualmente que fujamos muito do emprego 
e · us•• de certas palavras que pelo seu abuso, 
quando empt ega.Jas, ntnhnma valra já hoje tê~, 
e <> desejo para que a expressão dos nossos sen_tl· 
mentlls seja sempre tida por verdadeira, e ass1m 
acreditadas as nossas promessas. 

O descredito e111 que hão cabi.to os escripto~ e 
discursos de mero cumprimento é tão conheCido, 
q_ue julgo-me livre da obrigação de o dernon~trar. 
Não earecsrt\ ir muito ao longe, ~s factos entre 



Câmara dos Deputados - Impresso em 13/01/201 5 16:31 - Página 8 de 17 

13G SESSÃO EM !t) DE MAIO DE 18.i6 
nõs o provão, e especi11lmen~ sa~isfactoria de
monstração fornecer-nos-ha a h1stor1a da França. 
Lembra-m~ agor11 a este respeito de um drto de 
Ricardo Cromwell. Ao tempo em que este individuo 
ton1ou conta do poder na Grã-Bretanha de todas 
as partes das ilhas britannicas concorrêrão in
numeras felicitações. Todos este~ discursos e 
escripto~ o denominavão a felicidade do poro 
ingle.:. Ric:arJo, nbdicando o poder, teve o cuidado 
de gu11.rdar em duas malas tt•dos estes escri~Jtos, 
e na guarda destas duas malas tinha o maior zelo. 
Alguem houve que lhe perzuntasse qu8 thesouro 
continhão ellns, e com a mu1or S!Dgeleza lhe 
respondeu o filho de Cr<•well:-contém a felicidade 
do povo inglez.-Retirado do b~licio d~ cidade, .e 
gozando da vida campestre, d111S ht1Vla que RI
cardo revolvia estas suas malas e tirava para ler 
aos seus vizinhos algumas peças que conti!Jhão 
esses archivo$, segundo Chateaubriand, da baix.,za 
humana e dos caprichos <i» f.,rtuna. 

O SR. FRANCO DE SA.':- Mal applicaJo. 
O SR. FERRAZ:- O nobre deputado, que sempre 

me tem h·mrado com a sua estima, com este 
aparte não sei o que teve por fim. Jã que o 
nobre depnta~o se dirige a mim, consinta que 
lhe diga que eu jãmais poderia por maneira 
alguma suppór a meu respeito ne!le o pensamento 
ou o sentimento que agora pelo seu aparte se 
pôde suspeitar. 

Qual a applicação 'l Que, á vista do descredito 
em que têm cabido taes escriptos, os represen
tantes da nação brazileira devem fugir de usar 
de palavras e expressÕdS que pelo abuso não 
podem ser acreditadas, que devfmos fugir de 
crear precedentes desta ordem, que ao futuro, 
dadas as eleições con~o entre nõs actualmente 
se fazem, podem ser fataes :10 systema repre
sentativo. 

Senhores, o meu receio não é pelo presente, é 
pelo futur<J, não é por nõs nem pel" augusta 
pessoa a qu~m este escripto é dirigido. Não pvr 
certo : o seu caracter, as suas luzes nus des
assombríio de taes temores. Temo ao futuro dos 
proprios eleitos dR nação, dada a pdrmanencia 
desse rui11oso systema de eleições que entre nós 
voga, e temo á v1sta dos factos que nos apresenta 
a historia de outros paizes, temo pelo exemplo 
tristes que derão 69 deputados das cOrtes hespa· 
nholas, pedindo a Fernando VII que acabasse 
com a cons:ituição e com a liberd:\de do SllU 
paiz. 

A.I.GUN ~ SENHORES:- Ob I oh 1 
O SR. FERRAZ:- Não, meus senhores, não é 

C•lUSa imposstvel, e nem es:~e exemplo unicamente 
no~ fornece a histuria. 

Fallava eu, Sr . .,residente, quando fui inter
rompido p~lo nobre deputado pelo Maranhão, no 
estylo proprio deste escl'ipto. Além de algumas 
palavras e eX!Jressõe~ que o voto de graças contém, 
e qUil eu não acho proprias, notarei principal· 
mente os períodos primeir(\ e ultimo. 

No primeiro periodo a camara agradece A corõa 
o prazer qu"' e!la manif<lstou ter pelo facto da 
reunião dos represe"i.aotes da na~ão. Achava 
que, dev .. ndo ser este pr>tzer r eciproco eutrr, 
t11dos os r~preseutalltes, devíamos unic:1mente 
manifestar ã coróa que nós c•unpartilhamos este 
prazer em todas as épocas em que, pela reunião 
do corpo lllgislativo, vemos o primeiro rejlresen· 
tante do Brazil rodeado dos demais representanws 
da n11ção. Nào acho proprio esse agradeci· 
mento. 

O ultimo periodo parece-me absolutamente 
estranho do objecto e fõra do sstylo de taes 
peças. 

Igulllmente disse eu que quando tenhamos de 
responder ao discurso da corO!l para prometter
moa apoiar um miuiaterio, mister era que atten-

dessemos á organisaçiio, ao pessoal e ao systema 
adoptado plllo mesmo ministerio. 

Acho isto cooveuient~. qu~nto á organisação, 
porque nus governos parlamentares convém que 
a opinião das camaras seja attendída na compo
sição de um gabinete. Quanto ao pessoal. porque 
11os governos das maiorias a questão de nomes 
é muito importante, e é um mal para um gabinete 
(como diz um estadista) 'er no seu seio um nome 
proprio condernnado ã impotencia do bem. Nada 
cabe-me dizer nem sobre a organisação nem eobre 
o p6ssoal do gabinete : é tarefa esta que me 
parecia reservada ao nobre deputado da Pernam
buco, membro da commissão, á vista das appre· 
bensões que decl!lrou ter sobre o pessoal ào 
ministerio. Julgo porém que devemos attender 
muito para o seu systema 

O ministerio actual ainda não nos apresentou 
factos por onde possamos julgar ; elle mesmo 
appella para os seus actos ; e como é que a 
iilustre commissão lhe protesta a continuaçi\o 
do mesmo leal e franco apoio que prestou ao 
gabinete que cahio 'l Eu m11 adm1ro, Sr. presi
dente, tanto mais quanto assentava que o nobre 
deputado de Pernambuco, assi~n~do na mesma 
falla, por maneira alguma poderia prestar este 
apeio não só combmar.tdo a resposta dada pelo 
Sr. ministo d·> imperio á su'l interpelll!.ção, mas 
ainda porque, tendo este app~llado para os factos, 
ainda est9s factos se não darão. E' verdade, 
senhore01, que (eu assim o entendo) o nobre 
deputado considera esta peça como um escrípto 
de méra cortezia e cumprimento. 

o SR- URBANO:- Não apoiado. 
O Sa. F&RIU.Z : - Se não a con~i•lera de mera 

cortezia, então. como b•>tn philologo, applicou a 
p~tlsvra - c'!ntinuar - na devida ~ccepção.. q~ 
philologos dao á palavra - prosegu1r - a slgm· 
fic.tção ds - seguir ávanta , ir ::~empre andando 
a pó~-, o que. suppõe alguma retlllxào e c!etar
miuado propos1to .-m quem prosegue na obra 
começada: a palavra -perseverar- contém 
e~tas duas idéas - proseguir, não sõ com animo 
rt::flectido e determinado proposito, mas até animo 
det~rminado e firme de não n•udar -. A plll11.vra 
- peuistir- ain_:ia accrescenta outra id éa! a da 
obstinação t:m nao mudar, a de prosP.gUir com 
constanci" e 10tlnco; a palavra - cont111uar -, 
porém, segundo os philologos, traz a iaéa de ir 
fazendo o que um dia >~e cornnçou por mero habito, 
pelo costume, não havendo retlexão, e menos anim•l 
determinado, isto é, pelo costume de se fazer 
aquillo que se continúa. 

O Sa. UanA..."<O:-Creio que sf'rernos todos igual
mente materiaes se nós o somos. 

O Sa. FERRAZ: - Não é de materialidade que 
eu accuso á nobre commiRsão e ao nobre depu· 
tado, ao contrario de subtileza ; porquanto, não 
empregando alguma das palavras pllrsistir ou 
perseverar , e sõm.,nte a continuar , dã a en
tend"r qut> não promette um apoio firme e 
constante. 

Ora, tanto mais me convenço disso quanto o 
nobr~ deputado na discuesã•l havida nesta casa 
entre elle e o Sr. ministro do imperio não colheu 
vantal:(~m alguma e não podia ficar livre de suas 
Hpprehen,ões e desconfianças. Eu aproveito esta 
occasião para respond<Jr a outro aobre deputado 
de Perullmbuco que está collocado em frente de 
min1 sobre ~<ste ponto na parte que considõrou 
que 'a resposta do Sr. ministro do imperio lhe 
foi satisf11ctoria, e deu seguridade á nobre depu
tação d11. província de Pernambuco. Eu creiv que 
o nobre deputado é victima de uma illusão, que 
esta resposta eat vez de tranquillo, lhe devia 
deixar o espírito muito mais inquieto. Recorramos 
aos factos. O nobre deputado por Pernambuco 
declarou q_ue apprehenaoes havia contra u Sr. 
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ministro do imperio no que tocava aos negoeios 
de sua província; ou contra a marcha que elle 
havia de seguir a r espeito da mesma província, 
que esta~ suspeitas se tornavão mais f·•rtl!s em 
consequeneia de haver o nobre deputado dito que 
a política da conciliação era o norte do gabinete 
act!lal e de ter siúo entendida P•Jr mim em um 
sentido que não podia produzir outra cousa mais 
que a anarchia. Disse mais o nobre deputado que 
essa politica nP.ste senUdo nãv podia ser admit· 
tida na sua província, porque os partido~:~ e,;tavão 
inteiramente •extrem .. d f•S, e que ant~s querill que 
perteucessP.m todos os empregados publicos >lO 
lado opposto, do que se désse essa política da 
conciliação, isto é, a de serem tirados os em
preg>ldos publicos da ma~aa dos cidadãos. sem 
respeito ãs suas opiniõP.s, conforn1e seu merito e 
sua virtudes. Ora, o que respondeu o Sr. ministro? 
Não disse que a política que havia de continuar 
não seria a mesma do minieterio passado; elltJ 
disse aquella qu~ seguiria em todas as províncias, 
isto é, a da coucilíaçào, e que os empregos serião 
dados a quem tivesse virtudes, merito e talentos, 
mas que por maneira nenhuma serião cencedidos 
aos que bostilisassem <~ governo e embaraçass~m 
a sua marcha. Logo, o o nobre deputado por 
mantlira nenhuma podia estar satisfeito com esta 
resposta. Attendamos bem ao que disse o nobrtJ 
deputado, e o que respondeu o nobre ministro. 
(0 orador U. ) 

Ets as palavras do nobre deputado : - Devo 
declarar UDifl verdade, e uma verdade •obre a 
qual chamo a attençào do goveruo e da camara, 
e é que a província de Pernambuco se acha di
vidida em dous partidos muito extremados.... O 
governo não tem meio termo; ha de escolher 
e11tre os dons, e se jà mostrei que em todo o 
imperio não se pôde verificar a utopia do nobre 
deputado, muito menos atJi ••.. 

O nobre deputado (o Sr. Urbano) julgou ainda 
mais absurda uma tal politica, e até auarchica, 
a de escolherem-se para as funcções os hGmens 
pelos seus mE:recimentos e virtudes e sem respeito 
ás suas opiniõe:~ políticas, e afinal fez a seguinte 
interpellação : - Se o governo actual pretende 
continuar em Pernambuco a política do ministerio 
passado, se pretendo modificar esta politica ou se 
tem de seguir uma politiea opposta. 

Vejamos a resposta- ... escusado é dizer qual 
a sua pohtiCil a :-espeito de Pernambuco; pois 
que esta e uma província do lmperio.... Para 
todas ellas o governo está no firme proposltn de 
seguir o mesmo espírito de justiça, conciliação e 
concordia ••.• 

Vejamos tambem como entende o ministerio 
essa poliiica de conciliação. Disse o nobre ministro 
em resp<\llta ao nobre ddpUt&d•J por Pernambuco: 
Quando l1a factos particulares, o governo pro
cura informações... A política de conciliação e 
concordia é aquella que despreaa as perseguições 
e reacçõe;;, que considera todos os :idadãos iguaes 
perante a lei, e aptos para todos .os empregos; 
eon!orme o seu merito. Não se pôde porétn en
tender que o governo deva chamar para os 
empregos importantes e de confiança os seus 
inimigos , os que procurarem empecer a sua 
marcha. 

Não disse pois o nobre ministro que havia de 
seguir a mesma politica adoptada pelo ministerio 
passado a resp6ito da província de Pdrnambuco, 
e ao contrario disse que seguina a política que 
o nobre deputado tachou de absurda, anarchica 
e de m!!ra utopia. Como pois prometter o mesmo 
franco e leal llpoio, como está o nobre deputado 
satisfeito ? 

O Sa. Uaauo :- Eqtou muito. 
O SR. Fua.u: :- Folgo muito que esteja satis

feito, e com seu coração descançado, apesar de 
TOMO I 

um~ _d'lelaração tão franca e e:r.pressa a respeito da 
poht1ca que se vai segair. 

9 Sa. Uaa.o.NO : - Ao menos estou mais tran· 
qulllo do que o nobre deputado. 

? Sa. ~ERau:-~Jque eut ... Está enganado. 
E•t_ou mutto _tranqulllo e sempre estive, e tanto 
mats tranqu1llo quanto, apresentando-me nesta 
camara, ~~o venho carregado com o peso da 
re~ponsabtltdade q110 me impõe um partido tão 
extgente como o do nobre deput11.do um partido 
que se guerrêa tão det~abridamente' com outro 
igualmente forte, como dizem. 

q ~a. NUN&s M<Lcru.oo :- Tem uma significação 
pohttca. 

O Sa. FERRAz :- Sr. presidente, o procedimento 
d~ senado qu'lndo responde a este toplco, é 
dtgno de ser louvado : não conhecendo ainda o 
seu~d? as _vistas políticas do ministerio, e tendo 
o mtntsteno a(.lpellttdo para os factos o senado 
respondeu que redobraria os seus esforç(ls para 
corresponder dignamente á alta confiança do 
~onarcha, entretanto que a camara dos deputados 
dtz: que contint~.o.rá o mes>no leal apoio que tem 
dado até boje, s~rá isto obrar dignamente ? A 
camara_ que re,ponda. A camara dos deputád·lS 
nada tunda póda conhecer, e declara continuar a 
dar o seu apoio. 

Sr. presidente, a doutrina ou a matP.ria do voto 
de grl!-ças pôde-se dividir em tr'3s ponto" : o to, 
qua d1z respeito á Vtagem de S. M. o Imperador; 
o 2°, que d•z respeito ao~ negoci()S exteriores ; 
e f! 3.0 . _ que diz re•petto aos negocias interiore1 ! 
pnnc1p1emos pelo primeiro. 

Permitllf. a nobre commissão que eu não possa 
por mantllra nenhuma admittir a sua expressão 
- espontanea homenagem - : a corôa u•ou da 
palavra - adhesão -; adhesão, apêgo, affeuo ; 
b~m;nagem eu não queria que nunca fosse ad· 
m1tt1da em uma peça ue:\tas, pri•neiram11nte p<1rque 
a sua raiz dota do tempo fdudal : -F·tZ<lr preito 
e homenagem antigamente queria dizer-reconhecer 
alguem por senhor-. Em segundo lugar porque 
na significação moderntl~homtlnagem-quer dizer 
-submlssiio. 

O que os habitantes dai! provinci~s por onde 
Sua Magest•lde VIajou manirestáráo não foi ho· 
menaRem, foi 11im apêi!O, affeiç!\o, amor t. aua 
peuoa e à sua família, como mesroo rect>ohece a 
commisaão, quando usa Ul\'11 palavras-amor <lo •eu 
povo-, palavra~ dig •• ao~ de sere111 t'Bcrlpta• em 
letras de ouro I Se se Rltende ao roteiro deata 
viagem, a todu >tS inforrnaçõe•, ao testemunho 
d11 pessoa~ fidedigna~, vê-se que o povo em barda 
corria para vêr o novo monarcba, para acompa• 
uhal-o, para reo~tejal - o: as dem· · n~lraçõea f•Jrão 
grandes, f,J râ·l eapontaneas, não forão porém de 
submissão, ao contrario de "ffeição, de apêgo á'! 
augustas pessoas que viajavão, base sollda e a 
mais forte dos throaos em que assenta o do 
Brazil. 

Sr. presidente, é um espectnculo digno de sei sem
pre referido o de vêr o povo em massa correr pela1 
ruas e praças, afim de manifestar a sua adhesão 
és augustas pessoas que dirigem o destino Jo 
:Brazil ; vêr os velhos tropego~ e opprimidos pela 
mão do tempo arrastar-se alé ás estradas para 
lhe:> l,eijarem as mãos ; vêr homans já no ultimo 
quartel da Vida trilhar~m ingrsmes, e escabrosos 
caminllos, não permittldos a todos, e sómente 
aos predilectos dos deoses e abrasados pelo fogo 
mo.u.rchico eó c~>m o intuito do manifestarem o 
seu amor ao throno, entoarem hymnos em versoa _ 
nnmerosos I l I 

Eis o que observoa-ee por toda a parte. E per
gunt.trei eu, aerá esta maoifestaçio a de aabmiuão 
e homenagem, ou a de apêgo e affelção, ou, coe.~ 
bem diz o throno, a de adbeaão 1 Eu queria que 
a nobre commisaio conaervuae as meamu pa· 

ta 
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lavras usadas pelo throno, que •~tão acho baixas 
tJ nem improprias. 

O Sa. URBANO :-Eu d~sejava saber onde está 
a baixeza do voto de graças. 

O Sa. FERRAZ :-Eu não disse baixeza. 
O Sa. URBANO :-Disse que no voto de graças 

havia baixeza. 
O Sa. FERRAZ ·-Está enganado : eu tallei nas 

felicitações que Cromwell costumava guardar com 
cuidado, e não do voto de graças ; e quando 
fallei nisto foi em respo~ta a um nobre deputado . 

Permitta a nobre commissão que eu não approve 
por maneira nenhuma o periodo em que d1z que 
G gratid.Q.o que Sua Magestade exprime pela 
demonstraçiio do amor do seu pnvo assegura ao 
t!Jrono e ao paiz um Rrandioso futuro de prospe
ridade e reciproca confiança. 

Peço á nobro commissão se digne attender a 
que e~ta expressão-futuro de reciproca confiança 
-como que envolve a ldéa de que nPm no passado 
existio nem no presente existe esta confiança 
reciproca. 

(Ha um aparte do Sr. Urba.no ! ... ) 

O SR. FERRAZ :-Pois que 1 Quando se diz que 
a gratidão do monarcha ass~gurot um futuro de 
confiança reciproca, esta idéa não é envolvida 
por ventura ? 

O SR. URBANO : -Não: parece-me a conclusão 
muito arbitraria. 

O Sa. FERRAZ :-Parece-me a conclusão quasi 
logica, e quando não fosse, não desejo que as 
expressões sabidas desta c .. sa possão dar azo a 
qualquer interpretação ou intelligencia em mão 
sentido. A~st<nto que ficava comp1eto e~te período 
terminando em-prosperidade-; nem acho neCP.S· 
sidade que se empregue a expressão-reciproca 
confinnça-porque ell& existio no passado. existe 
no presente, e h& de existir no futuro. Não sei 
se a nobre commissão &ttenderá a estas rell~xões: 
se o fizer, lhe agradecerei muito, porque o meu 
intento é andar dij accordo com o seu pensamento. 

Sr. presidente, d~stes dous primeiros períodos 
parece respirar a idéa de dPscoufiança. Combine 
a nobre commis!lào o prirueiro período com estas 
ultimas expressões (Z~ o projecto) :-A camara dos 
d~putados ouvio com o maio~ srnc•·rO rec••nh<'Ci· 
mento a manifestação do prazer que "V. M . Imperial 
se:-:tte ao vêr .em torno de si os represent><nt~s da 
nação-parece que dá -se a entender que ha motiv<> 
para supór que sempre não SDja de regozijo para 
a corôa a reunião do corpo legislrltivo, conai.terando 
esta prazer comn um beneficio digno de sincero 
~~ogradecimento, considerando como digno dll gra
tidão e prazer tão natural que sente n primeiro 
representantfl da uaçào de se vêr rodeado d:..a 
mais representantes. Eu desejo muito ouvir as ex· 
p llc:ações. da nobre commissão para poder votar 
CODSCienCIOsamente. 

Ainda o t6rceiro período contém uma idéa 
sebre a qual chamo a attanção de como.issào 
(li o periodo)-o conhecimento ezacto que V. M. 
lmperlal adquirio dos immensos recursos de que 
a natureza doutou esta fecunda reRião, etc. 

Pois, senhores, nõs devemos admittlr no V<'to 
de graças urna exageração destas ? E' -possível
que 11.lguem creia que uma viagem qual aqn~Ha 
que teve lugar possa dar um conhecimento exacto 
dos immensos recursos com que a nstureza dotou 
as prvvincias de Santa Catharina, S. Pedro e 
S. Paulo t E' lmp<~ssivel, n;,m mesmo as riquezas 
oaturaes que estão á ftór da terra. E quanto ao 
conhecimento da administração, costumes etc., 
tambem não julgo possível este exacto conheci
mento. Uma viagem official põde acaso fornecer 
mesmo estes conhecimentos ? Eu det~ejára pois 
que . a palavra-exacto- fosse supprimida. Eu 
pedirei meemo • com missão que attenda que estou 

de accordv no ponto de que estas villgens s!io 
vantajosas, mas quando são officiaes nem sempre 
dão os fructos que se desejà<l, nem semore dão 
conhecimento dos abusos e mal~s \IUe afilillem as 
províncias. Lembro o que succedeu na Russia 
quando um dos se11s s .• beranos t~ ve de caminhar 
sobre uma parte dos seu~ desertos : o que á vista 
da soberana se apresentava ao longe t Cidades, 
grandes pe>voações ; mas quasi toda~ 11rão de 
papeliio, e era o povo con•luzido para ellas para 
fingir a exi,;tencia de uma popul:lção que não 
havia : entretanto a soberano por este estratagema 
devia persuddir-se d~ que taes lugares erào po
voados, e que por alli existiã" gran ,les cidades. 
Eis o grand e inconvP.niente d,•s viagens officiaes. 

O nobre deputado, ver~ado como é na historia, 
deve ter btlm presente estes e outros factos, e 
concordará commigo que uma viagem official não 
põde dar a conhecer o verdadeiro estado do paiz, 
" muito menos o dos seus recursos nsturacs em 
um paiz virg<'m como o nosso. Note o· nobre 
deputado o cuidado que ilempre ha da parte dos 
Agentes da administração publica em apresentar 
tud·• no melhor pé possivel : a policia até chegou 
a tirar em certo>! lugares o sello da expontanei· 
dade dos festejo~ ; eu desejava que a policia não 
i11terviesse nos f~stejos publicos, como interveio, 
para não lhes tirar o sello da expontaneidade. 

O Sa. N. MACHA.D•1:-Então já não é o povo em 
barda que corria para festejar? 

O SR. F.ERRAZ:-0 nobre deputado reparou em 
que eu tivesse dito que o povo em barda corria 
pelas ruas e pr~ças publicas para manif.;star o .-~u 
apego ao throno, e agora dissesse que a policia 
havia em certos lugares. tirado o sello da expon
taneidade aos f<!stejos. Senhores, quantll dif;!O é 
verda<.lt! : o>< nobres deputados pelo Rio Gr·mde do 
Sul é de S Paulo o podem te.temunhar. 1 nobre 
deputado igDilra acaso 4U6 a respeito de certas 
dem•1nstrações, de C<lrtcs festejos, a policia tirou o 
ser de exp<>ntaoeidade ? Se não foi em um lugar 
toi em outr<> : tndos sabem ao que eu m<l refiro. 
E o que tem a expoutaneidade dos festejos com 
outras expontaneas demonstraçõe~ como aquellas 
a que me referi? Crt:io q·.le ambas essas cousas 
podem dar-se ao mesmo tempo ou em divtlrsos 
lugares, ou em uUJa mesma povoação. 

T<!ndo f··ito e~ta" r..tlexõ>ls sobre o primeiro 
ponto Ja respo•ta, peç .• 4•1e a cam11ra me conceda 
dizer aiguma cousa s•lbr" o segu,do, qutl diz 
rt"speito ás rclaçõe"' exttlriorAs. Drz ll f~tlla do 
throno: « A c~ssação d~ts me<lld·•s c.o .. v.,nci••nadas 
entrtl o Brazil e '' Gra\·Br .. t~nha para reprimir o 
trnfeg.l de escrllVO~ f·Ji notlftca-la em CemJIO op· 
porluno ao govt~ rno de S. ~l. Br•tan .. lca. Dep.>ia 
destll notilicllçãn, , a~sou uma l"i no parlamento 
br1tannico suj>litanJo ,; juris•licçilo dos tribuua"s 
lngl~ZrlS os navios brazil.,iros suspeitos de em
pregados naquelle traf.,go. 

a O meu govurno protestou contra eRte acto, 
dando deste protesto conhecimento a todas as 
potencias aml~tiiS. Fisl llO empenho contrahido 
de pôr termo ao trafego de a.fricanos, não deixarA. 
comtudo o meu goTerno de d'lfender as prero
~tativas de minha corôa e os direitos nacion:1es. 
Para tão justos fins conto com a vos~a ~Q!.i~!.<!....._ 

·leal-e·-patriot1ca. » Diz-a-resjic's~U a rer
posta.) 

Sr. pre~iiente, cu vejo -me na necessidade de me 
oppór á palilVra-opportuno :- recle.mo sobre e~te 
ponto a attenção d<.~ Sr. ex -ministro dos negocios 
estranReiro~, do Regundo p~!riodo do ministerio de 
2 de l<'overeiro. As peças officiaes apresentadas por 
S. Ex. dernonstrão que não foi em tempo opportuno 
feita esta notificação, tllnto que em 9 de Abril do 
anoo, quasi urn mez depois de acabado o prazo 
de duração estabel~cido pela convenção de 1826, 
o almirllntado inglez ainda Java autorisação ·aos 
1e11s cruz.liros pau proce<lerem ao apresamento 
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dos navios brazileiros em virtude da mesma eon· 
vençiio, a que deu lugar a reclamações do novo 
go,·erno. A notificação, se ella ero precisa, quando 
é que teve lu~:ar? Na vespel'a do dia em que tt>rmi· 
nava o tempo da duraçàu das convenções ~ artigos 
addicionaes, isto é, em 12 de Março Je 184.5; ora, 
se foi feita na ve11pera desse d1a a communicaçào, 
nãu em L t•ndns 01as ne~ta cõrte do Rio de Jan 6iro, 
ao miuistro inglez, como se póde dizer qu6 em 
tempo opportuno foi feita a notificação? Se ella 
era necesaria, então devia ser feita e apresentada 
de modo que os cruzP.iros inglezes pudessem 
receber ll tempo instrucções para não procPderem 
nesse acto facultativo, concedido pela convenção, 
ou então, se não era necf:ssaria tal notificação, 
porque de certo a conve11ção havia caduc·1do 
uesta parte, para que dJ<r-se? 

Sr. prebidente, eu notarei á casa que nessa 
occasiào se deu outro f11.cto digno de nota, qual 
foi o pedido que o nosso governo ftz ao gllveruo 
ioglez de oue prürogasse por mais de sf:is mezes 
a jurisdicção das commissões mixtns. 

O ~R. FliRRElRA FRANÇA:- Peço a plllavra. 
O Sa. FERRAZ:- Ora, importando isto um acto 

legi~lativ<~, vimos o exemplo no nosso paiz de o 
governo se não importar com o corpo legislativo, 
e pedir esta prorogaçào como se fos!le direito 
proprio, como se pudesse o poder executivo ter o 
direito de fozer excepçào na nossa legislação, de 
crear um tribunal excepcional, ou de prorogar 
um qua havia caducado e estava já extincto. 
Entr~:tanto o governo inglez, para concordar com 
o nosso, o que fez? Exigia do parlamento esta 
faculdade, coruo consta dos dou~ primeiros artigos 
deste bill de 8 de Agosto do 1845. Note a camara 
que esta madlda não produzia effeito algum, por· 
que, te11do essa jurisdicçào sido prorogada pelo 
poder legislativo inglez em Agosto do armo pas
sado, até o dia 13 de Sett>mbro do mesmo anno, 
couforme foi pedido palo•nosso governo, qual seria 
o resultado 1 Vir em tempo em que se não pudesse 
conseguir vallltagP. m algun1a. O resültado foi este. 
Os processos sobrt! il e111barcação Nova .Aurora, 
outra chamada Dous Amigos, e creio que o patacbo 
Nova Granaà(l , ficárào SE!CI solução algurna , 
porque o tempo expirou antes dos trabalhos das 
commisaões continuarem. Ora, um governo que 
tiveas& ~::r.aminado attentamente uma necessidade 
destas devia pedir a prorop;açào até um dia fixo, 
como o dia 18 de Setembro, mais a prorogaçiio pur 
mula sela mezea contados do dia do convenio e 
ajuste, e "" fôrma da constituiQiio devia tambem 
pedir autoriaaçà'l a e~ta camara. Mas não acon· 
teceu llB~im: o governo pouco se importava com 
aN cumarari. 

O governo inglez, como bem ae demonstrou no 
protesto .Jo no88o governo, e o tem feito lucida
mente a imprenau, não tinha direito nenhum para 
estabelecer uma lP.gislação como a de que ora 
trlltamos : questão qu6 ten1 sido st~n1pre decidida 
pelos seus proprios jurisconsultos, e p~>lo maior 
delles que tem ttdo o tribunal do almirantado, 
so;gundo o pro~prio testllmunbo <.Je lord W elhngton; 
fallo de air Walliam Scott ou lord Stowell. E 11ão 
só pelGs jurisconsultos como pelos seus tribunaes. 
O propriu lord Brongbam, a rE!speito do bill da 
lord _Palmerston sobre Portugal, se e~rim!Q__fJ_o_s __ 

- seguintes- termos- em l839-: ="Tódo o acto do par. 
lamento, para justificar um procedimento qualquer 
contra as potencias estrangeiras, será uma letra 
morta; todas as questões que podem apparecer 
entre a In~laterra e as demRis pottmcias devem ser 
resoll"idas pela lei das nações. 

Notarei que o gabinete inglez ta11to maia estava 
persu:lditlo de qne commettião uma violencia 
contra a soberania do Brllzil com esse acto de 
8 de Agosto, quanto o mesmo lord Wellinp;ton 
e o então chanceller, hoje fallecido, lord Lyn· 
dburst, r.1embros · do gabinete que Iniciou o 
mesmo acto, tinhio protestado na camara do1lords, 

em 1839, contra igual procedimento do governo in
glez a respeito de Portugol, como se vê do proprio 
p~otesto que aqui apresento. (L~.) Ora, se tinha ha· 
v1do, a respeito de um procedimento iguAl ao que 
acaba de ter lugar comnosco, um protesto da parte 
destes homdns, corno membros do parlamento, 
~orno elles mesmos quando ministros poderáõ 
Julg&r ·se com direito de iniciar uma tal medida 't 
E pód~ - se d<!ix:ar, á vista disto, de attribuir á má fé 
o pedir o governo inglPZ contra o Brazil um bill 
em igua~s circumstancias? "Sr. presidente. o 
!!osso direito é tà~ forte, que oa proprios juizes 
lngl ,;zes, ha pouco tempo, na decisão do caso 
occorrido com os navios Echa e Felicidade, 
declarárào que a pirataria, de que trata o art. 1o 
da convenção de 1826, mio poderia ser conside· 
rada corno piratJHia do direito das gentes, mas 
sim conforme o direito municip<~l interior do piliz, 
e que, não tendo o governo do Brazil decretado 
lei alguma contiiderandr> pir11taria o trafico de 
escravos, por maneira nenhuma o governo lnp:lez 
podia ter direito de exigir o que queria exigir. 

ALGUNS Sas. DEPUTADOS:- Honra á magistra· 
tur.1 ingleza. 

o SR . FERRAZ:-Honra, honra á magistratura 
ingleza; sim, e por isso eu tenho algumas vezes 
dito, e repetirei sempre, que invejo muito a 
sorte do cidadão inglez, porque em nenhum p11i% 
éXiste ainda em tal ponto a independencia do 
poder judiciaric. 

Sr. presidente, o firo que o governo ingJeZ 
te'\'~ quando lançou mão desta medida deixou 
inteirameote á vista de todos no seu despachO 
dirigido ao seu ministro nesta cõrte em 12 de 
Julho de 1845. O seu fim foi obrig.u o governo 
do Brazil a aceitar condições pelas quaes o nosso 
commercio soffres~~ um cõrte terrível, mesmo o 
nosso co,nmercio costeiro, dizendo que immodia· 
tamente quo o governo do Brazil quizess~ fazer 
uma convenção sobre as bases sobre qUfl forão 
feitos as de Portugal e Hespanha, o bill seria 
suspenso, e o governo in~lez pediria ao paria· 
menta a sua revogação. Se o dareito era perfeito 
como entendia o governo inglez, se o art. lo da 
convenção de 1826 lhe dava direito para legislar 
sobre o Brazil, como abandonar este direito tito 
perfeito, e querer pr<Jcurar convenções comnosco f 
Senhores , é sempre este o procedimento do 
g•werno inglez quando trata com naçõee maia 
fracas. Eu ainda pedirei a attenção da camara 
sobre o procedim,mto desse ~overno na conveneito 
de 1826. O m~rquez de Queluz, apresentando 
em 18'.n essa convençilo 1\ camara dos deputados, 
declarou que ella tinha sido extor(\ulda por 
amflaçaR e como que A força. Eia-aqu1 as au.u 
e7.gr~~sõe11. (LI.) 

.ftlcio de 22 de Maio de 1827. 
• • • Dt~ata sorts o govsrno attentou pelo b~m 

da naçl!o, cedendo por bem o que lhe teri11 sido 
tirtzdo pela (orça ! ! ••• 

E' RBBim que sempre o governo inglez proeéde; 
mas honra á camara doa deputados :· a eamara 
mandou a convenção a uma commissão, a com
missão deu um parecer declarando que a camara 
ficava lnteir11da; toas sobre emenda de um digno 

. Sr. deputado, o neg<>eio--ftcou- psra- tempo· oppor---··
tunll, e il medida tomada !'m tempo opportuno 
pela camara dos deputados foi a lei de 7 de 
Novembro de 1837 que não con11lderou o trafego 
de escravos pirataria, sim reputou-o como um 
dellcto ordinario o de reduzir á escravidão pessoa 
livre. E 89 o poder lagislativo do palz não 
tinha fulminado a pena de pirataria a tal delicto. 
como poderia o governo loglez fundar o seu 
procedimento na convenção de 1826 f Por -ventura 
o poder executivo, confeccionaudo e•te tratado, 
poderia legislar sobre mataria penal ! Nio : a 
constituiçio não lhe dava este poder. A stguu~ 
parte pois do art. 1• da connoçio nio era 1111&18 
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do que uma promessa de uma legislação especial 
neste sentido, e nunca poderia essa promessa 
ligar aos subditos brazileiros sem que uma lei, 
no senttdo em que ella foi feita, fosse decre
tada. 

Tenho mostrado pois que este acto do parla
mento e do governo inglez foi a todos os ro~~peitos 
fóra das regras do direito das natões, oppressivo 
e atteotatorio da nossa. independencia. Sendo 
assim, o período respectivo não equivale, não 
correspoude a este sentimento de indignação que 
qualquer brazileiro tem e üeve ter contra um 
acto destes. En quereria que a commissào pro
ferisse o seu pensamento com força e energia. 
E' verdade que as regras da prudencia são 
recommendadas, mas em casos taes, qua•1do se 
trata da nacionalidade , Ja independencia t.le 
uma nação, creio que lambem é ne~s~ario que 
com energia ae mamfestem nossos sentim.;ntos, 
que habilitemos o governo àe modo que posRa 
ter um prveedimento digno de um goverao esclll
recido (apoiados), a respeito deste ac~o Jespoticv 
"' tyrannico de um governo que sóme10te basêa 
actos taes no facto de ser . nos superior em forças 
e recursos. E' preci11o que nos colloquetnos na 
posição que nos compete. Já demos ao governo 
a faculclade de . reformar as nossas tarifas, e 
esta ref,,rma deveria ser f-ih de modo que 
retaliassemos o acto do ,::ovorno inglez a respeit<} 
dos 11ossos a~sucares. O nobre deputado pd<} 
Rio de JandN (o Sr. Saturuino) propóz uma 
medida neste sentido, e o ~:overno não a aceitou, 
pelo facto de que n·1 faculdade de r ~formar as 
paut 15 da a\fande~ta se acha e !la incluí-ia . Esta 
simples proposta fez grande bulba na Inglaterra, 
e taiV€Z se se puzesse em execução, a nossa 
condição hoje fossa outra. (Apoiados.) Cumpre 
que nos mostremos prudentes, mas agora trata-se 
da nacionalidade ; manifeste-se a camara de uma 
maneira Jigna e correspondente a est'l acto de 
violencia. 

A commissào não deve tomar isto como cen
Stlrt\ : é apenas a manifestação dos sentimt:ntos 
d6 que me acho animado. Passemoõ n outro 
ponto. 

Eu peço ao nobre ex-ministro dos estrangeiros, 
deputado por Minas, que se digne não considerar 
o que vou dizer como censura a seus actos, 
mas apenas como uma manifestação de uma 
opinião minha, que a\ills pôde deixar de 11er bem 
fundada. 

Quando se propOz o bill de que trato no par
lamento ioglez, o nosso ministro em Londre'l 
contra elle protestou : o ~eu protesto não fui 
attendido, e na minba opinião esse ministro 
devia lmmediatamente pedir os seus pas:;aportes. 
As relações dlplomalicas deixa vão de PXistir, e 
as commerciae~ continuavão, do que ha exemplo 
em todos os paizes, e na propria Inglaterra com 
Portugal; mas (l nosso ministro continuon a 
residir em Londres! o que não sei se devo louvar. 
Eu não sei, Sr. presidente, se posso bMoar a 
minha opiaião com o procedimento do proprb 
governo portuguez. O barão de Moncorvo era 
ministro portuguez junto de S. M. Britannica : 
dado o acto da passagem de uma lei igual contra 

--Portug11l,_ uão _pedio __ os_s~.us._ pas_s~_or_te_!!_UQ.D· 
tinuou a residir em Londres; mas elle parece-me 
que foi demittido. Oro., eu assentava qu~ este 
acto era o maior que se podia d11r para justi· 
1icar o caso extremo do pedido de passaportes, 
outro maior não sei que se possa dar ; e 
por coneequencla se por outras causas muito 
menores se dá o caso de se pedirem os passa· 
portes, como não dar-ee neste? 

Outro ponto sobre que chamo a attenção da 
camara é aquelle em que o Sr. ex-ministro no 
seu proprio protesto declara que o uosso governo 
está prompto para entrar em negociações. En 
achava que o eoverno nio devia mostrar est.e 

empenho, e quando se mostrasse, como sempre 
se mostrou di~posto a ajustes taes, devia imme
diatamente declarar que só a i~to se presbria 
com a condição da revogação do bill. (Apoia
dos.) 

O SR. JuNQUEIBA. : - Debaixo de cond.ição ne
nhnma. 

O Sa. FErtRAZ : -Acha v" mesmo este objeeto 
alhtoio de um prvtesto que foi communieado a 
todas as nações. 

Sr. presidente, permitta a casa que eu pergunte 
o que valem convenções com o governo inglez? 
'Não tinh:\mos nós a convenção de 1826 que pOz 
em vigor todas as convenções e artigos adtlicionaes 
•mteriores , confeccionado~ e celebrados com 
Portugal a respeito do trafico ? O que valerão 
elles? 

Em 18'29 o governo inglez propOz uma convenção 
ad~iclonal, afim d" decla~ar-.s~ que o apresam.-nto 
tena lugar no caso do IOdiCIO de ser o equipa
mento de uma embarcação propria para o trafi~o; 
pouco depois, em 1835, nova proposta foi feita 
neste sentido; eu\ época posterior se entabolárào 
negociaçõ~s a. est.e re~pe i to, que não for úo ávante, 
e o governo JOg\ez, por este e outrds act.,~. re
conheceu claramente que os unicos casos em que 
pod1a tar lugar a apprehensào de um navio bra
zil.;iro: era- a achada de escravos a b.;rdo, oa 
prova clara e innegavel de que o b.arco aprisionado 
tinba condu<:ido e,;cravos. 

O Sn. FERREIRA Fa~çA ; - Naquella viagem. 
O SR. FERRAZ:- Naquel\a viagem ... lembrou 

muito bem o nobre d"putado. I~to era expresso 
nos artigos addicionaes de 18l7 e 1823. Mas de 
que maneira procederão as commissões mixtas 
existentes ew dilferentes lugares em virtude das 
ntesmas convenções? Abi estão os reltttorios das 
commissõees mixtas de Serra L eOa e do Brazil; 
alli existem os papeis que se dir~tribuem todos 
os annos no parlamento inglez : dt!lles se vê que 
R mai·• r pinte das presas forào feitas unicamente 
por indícios do equipameneo ser proprio para o 
trafico, indícios não admittidos pillas conv!lnções 
existentes; todas as nossas embarcações forão 
apresadas pelo simpl6s indicio do equipamento, 
e assim julgadils bo11s presas. 

Era condição expressa que os cruzeiros ingl~zes 
não podião, no nosso territorio marítimo, exercer 
o direito de visita, busca e apr!l~amento; mas 
debaixo das no~sas fortal~zas, em nosso territorio 
maritimo, esses apresamentos tiverão lugar, e o 
qutl 6 ainda mais, a trtpolaçã,l inglE-za saltava 
no nosso territoril) continental, dava buscas nas 
casas immed1atas á~ costas, e apresava os navios 
fundeados juntos com a terra, encotitatlos és 
margens dos nossos rios e portos, etc. 

E' um facto verif1c•1do que o governu ingltz se 
comprometteu a indemn1sar todaa as p6rdas 
so!lridas p ·}r subditos bmzlleiro11, por injustos 
e indevidos apresl\mentos, conforme as decisões 
dos tribunaes respectivos, dentru. de um anno, 
ao mais tardar ; mas qual é o subdito brazileiro 
que até hoje tecn conseguido indemnisaç~o ? 

Aqui está o relatorio do Sr. ministro: delle 
_.813. ...!!.. 51._ue o governo inglez se tem negado a 

estas inilemiiisaÇõ~e-a-sati~lll;Õeslie--muitos-
outroe actos de violencia de seus cruzeiros. In
demnisou o governo inglez as perdas so1lridas 
pelos subditos brazileiros com o incendio d:\S 
sua" feitorias, de proposito ateadas pelos .:ruzeiros 
bdtannicos ? 

Senhores, chegio aa violencias a tal ponto, 
que os nossos navios têm sido julgados pelos 
tribunaea britannicc.s, e os ~astoa e as custas 
dos processos, no caso de inJusto apresamento, 
reeahem sobre os seus proprletarios L 1 Isto acaba 
de Slltceder com o ·brigue Triumphante, jnlgado 
pelo tribunal do vice-almirantado de uma das 
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colonias iugtezas, creio que o Cabo da Boa Espe· 
rança. 

Ora, se o governo ioglez sempre mostrllu qne 
não se importava com conv~nções nem tratad•>s, 
para que nos havemos de sujeitar a convenções 
que nos queira elle di;:tar? Não temo~ uõs o 
exemplo das negociações entab<Jladas pelo minis
teria de~ de Março ou de Julho, que não puderão 
ir uu nc'-' ávante, em virtude das exigencias exa
geradas dos ministr.,s mglezes ? Nunca uos 
pudemos entender com o ~overno inglez a res
peito de certüs cousas. O quo podemos !•ois 
esperar de taes convenções? 

Sr. presid~nte, outra parte relativa aos negucios 
estrangt~ircs de que pa>~sarei a nccupar-me vem 
a ser os negocios do Rio da Prata. 

Sr. pre;;idente, tenho a maior magua pnssivel 
quando trato de negocios desta natureza, porque 
n.;cessariamente a~ minhas refiexõ"s não podem 
agradar a alguns dos meus call~gas, a quem 
desf'j,l sempre tratar da maneira a mais ur· 
bana. 

Eu entendo que a politica que o Brazil deve 
ter a respeito dos estadCis vizinhos deve ser uma 
política do franquAza, de bengvolencia. de pro
tecção e de influencia, influencia benigna e 
benevola; e que o que não estiver 1e accórJo 
com esta pnlitica não póde Her de modo nenhum 
proveiLoso ao Br.•zil. N~'stes princípios, a respeito 
de t()dos os n"ssos vizinhos, nccresc.,ntarei que 
qma tal política deve sAr especialmente applicaJa 
aos nossos vizinhos do sul, âs republicas da 
margem do Rio da Prata, que temos uma ne
cessidade imperiosa dfl seguirmos esta politica. 

Todos tSabom que qua~i até ás margeus do rio 
Negro os campos orientae~ são povoados d~ bra· 
zileiroil que possuem p;mndes propriedades e 
riquezas: a lingua, os costumes qnasi que nesse 
terreno são nossos, até as relações, pois com 
estas rApublicas devem quauto mais se toraar 
intimas (permitta se-Uie a expre::~são) : devemos 
inteiramente procurar li~ar a povoação br:tzil~ira 
com a oriental tl con~ervar eutre ellas as melhore~ 
relações de intelligencill e amizade. Ha uma 
nece,;sidlldA a e:;te respeito, e eu creio ainda mais 
que par:l o futuro, conservada a paz, mór numero 
de brazileiros nesseK campos habitaráõ, e por 
cousequencia po><suiráõ ainda maior summa de 
bens, propriedades e riquezas: assim pois, a 
politica da benevolencia, protecção e franqueza 
se torna ainda mais necessaria a respeito daquelles 
pov.-.s ; temo- limites a fixar, e ainda a !).:Jlitiea 
da franqueza é noc~ssaria sobre este assumpto. 

s~nbores, nós devemos demonstrar da maneira 
mais franca que não temos vistas de conquista 
a respdto do territorio dos nussos vizinhos, 
devemos trabalhar por fixar nossos limite~, das· 
prezando at~ a vantage111 de ,1lgum tHrreno qu~ 
adquiriuiOB por conqui11tK, pHla de est~~obele.:ermo& 
limites naturaes, e de modo que se prestem a 
flscalisaçíio de nossas alfandegas e igualmente 
pela vantagem de vivermos em paz e harmonia, 
de inspirarmos a maior confiança áquelles povos; 
emquanto não se perst~arlireru os nossos vizinhos 
de qae o governo do Braz•l não tem vistas de 
conqu1sta sobre o seu territorio, subsistirá sempre 
a fatlll desconfiança, principal, ou antes unico 

---moti-v~as-violencias- q ue-sofft'emO>!--dO ··Estado· 
Oriental. 

Eu desejára qne o governo do Brazil tomasse 
uma posição tal, que . pudesse dizer a respeito 
de seus vizinhos o que disse um orador ínglez 
a respeito da Europa ~ qae ni!o se devia dar um 
t-iro na Atneriea Meridional sem seíencia do go
verno brazileiro, ou mesmo sem sua lieença.
Ora, para conseguirmos esta poaição é necessaria 
esta politica. 

Posto isto, Sr. presidente, eu me veio na ne
cessidade de eensurar a politica seguida a respiito 
doa negoeioa deaaes eatados. 

Que o gabinete brazileiro chamou as nações 
européas para intenir nns negocias do Rio da 
Prata, é negocio que parece estar sujeito ao 
domínio das questÕe><, à vista da declaração do 
ministr•> francez, M. Guizot, na camara franceza, 
e à vista do memorandum do Sr. visconde de 
Abrant>Js, cujo contexto dizem que é contrario 
a~ t~stemuullo da:Jualles 4ue declarão que nunca 
fo1 'lste o pensamento do gabinete imperial. A casa 
se ha de lembrar das palavras daquelle ministro 
francez: « A França (disse e:le) uào tinha em 
vista eutremett.,r-se nos negocios do Rio da Prata, 
não era a i'so chamada por interes~e algum ; 
mas logo que o gabinete brazileiro a couvidou 
para intervir nelles, logo que a França teve cer
teza de que o governo do Brazil tinha a intenção 
de intervir, e de que interviria, ainda que fosse 
a sós, a França não podia deixar de d~cidir-se 
pela intervenção: os interesses d11 França, a in· 
fluencia qud deve t~r ''aquellas reg.ões, seus 
int~resses commereíaes, o demilndavào. » Ora, a 
não ser verdade que o Sr. visconde d<! Abrantes 
no sea memorandum pedia est-l intolrveuç:lo em 
nome do Brazil, o :;ue, segundo as peças officiaes 
apre~entadas pelo Sr. ministro Jos negocios es
trangeiros, par.;ce certo, cabe· me notar que ne
cessario era que a~ instrucçõ~s dadas sobre 
este objecto, que ja é negocio findo, e a copia do 
me111orandum do Sr. visconde de Abrantes fossem 
presentes á casa. Se é porém certo, como disse, que 
o Sr. vi;;conde de Abrantes no seu o1emorandum 
exigio esta intervenção, direi que não podemos 
de man· ira nenhuma duvidar que toi esta a 
intenção do governo brazileiro, porque nesta casa, 
quando (alld a primeira vez neste negocio, o ex
ministro dos uegvcios estrangeiros o Sr. l!'erreira 
Fromça não se declarou de uma- maneira positiva 
e clara, a da segunda vez Jisse que as instrucções 
do1Sr. visconde de Abrantes não tinbão a palavra 
-intervenção-, O Sr. ex-ministro dos negocias 
estrangeiros, deputado por Minas, tombem declarou 
qne o governo por maneira IH!Dhuma tinha pedido 
esta JD tervenção. Mas eu disse então, como a 
casa é testemunha, que, se o Sr. visconde de 
Abrantfls praticou actos contrarios a suas ins
tru<:ções, J<Jvia ser damittido; e nós vemos que, 
ap~zar de b:werem estas prevenções, e da decla
ração mui'o solemne feita pelos ministros de 
!!'rança e da Inglaterra, o Sr. visconde, continuou 
na sua commissão. 

Ora, daqui o que se póde deduzir ? Falta de 
execução das instrucções, ou que o nosso mi11istro 
se aputasse da regra que lhe foi estabelecida 
velo governo brazileiro ? Não, absL•lutamente não. 
Notarei ainda outra eircumstancia. A missão 
principal do mesmo Sr. visconde de Abrsntes 
era tratar com o governo prllSSiano Mobre a 
liga das alfandegas ; ma& elle partio daqui com 
tanta pressa e açodamento, que não levou ins
trucções algumas para esta missão, as quaes lhe 
forào rt~mettidas muito pooateriotmente. Parece 
pois que todo o seu fim foi tratar desta inter· 
venção, tanto que se dirigia logo á InglaterrA, e 
depois á França ; tanto que acontecêrão os factos 
que hoje ninguem Ignora. Portanto isto parece fóra 
de duvida, e só nos poderemos convencer do con
trario quando lermos os instrucções e o memo· 
randum, porque até consta--que-·este-memorandum--·
contém factos inexactos, e que no fim se pedio 
posiUv:•mente a intervenção. Se esse ministro 
assim obrou, devia continuar em uma missão 
destas f Eu creio que isto é incompatível com a 
lealuade de um governo. 

Outros factos appareeem que indieão que a ver· 
dadeira marcha do governo foi no sentido da in
tervenção: istv se deduz da protecçil.o dada á fuga 
do general Paz, e se deduz mais da maneira por 
que o ministerio procedeu quando in~Jtado pelo 
ministro argentino ~ara que se declarasse, se tal 
pedido de in~rveoç&o hollYe. Bit 01 peçu ílfll· 
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ciaes (mostrando o relatorio dos negocias estran- este importante ponto ; que toda a mtssao do 
geiros). Eu fui tachadv no auno passado como Sr. visconde de Abrantes foi neste sentido. 
um pouco desviado da verdadd ; porljne disse que P•>is bem, o 4ue ;Jratir.árão •'S governos europêos, 
grande n~g-ligencia e d~scni .i•'S domina vão a re· d>t ,h esta hypotbese? Nà•) se importár:lo com o 
p:1rtiç'io dor. negocias estrangeiros; m>' s eis · ahi Brazil, nãu quizeriio que tumasse o nosso governo 
os docunH'nto.s, p.~s<áráü-SA 4, 6 e lô mezes parte na intervenç:1o, e apresentou-sa nas margens 
sem que as nott~.s dn ministr•• sr:::.t>lino fosst:m du Prata c.)m forças 11 int~rvindn p<>r meio da 
respur1didas ; passárão·se a respeitü j,; outras g:terra, sem que o Bruzil, que aliás J garante da 
mais 3, mais -i; e de onde ;:artia isto? Dcos indep~n.tencia da Ba"da Ori~ntal, cujo funi.lamento 
o sabe. tinha dado para este passo, fosse ouvido ou 

attendido ; abando11áriio inteiramente o Brazil, 
Uma das .maiores di:fficuldades que o ministro que aliás era a potencia que, dada a nec.,ss idade 

ar11;entino t e..-e de vencer ioi o obter uma r es posta de uma mtervençã<>, deveria intervir com razão 
sobre este ponto, dt>longas, tergh·ersações, e e dit·eito. 
outros l:"ecursos desta ordem se puzerào em seção. Não posso concordar com 0 nobre ex·ministro 
E isto o que indicava? Certamente a verd;lde dos dns negucios estrangeiros, d»putado por Minas, 
bo~tos que corrião. na opinião qua segue de que a I ·•glaterrll talllbem 

Ainda outro facto: o :ormameoto naval apresen- tinha obrigação de defender a independencia da 
tado nas msrg~ns do Prata, armamento sup~ri••r Banda Oriental. Eu peço-lhe licença p11ra tratar 
ao que as ntcessidades ordinarias exigiào, ainda d~"te pont•>. 
maior do que s~ imagin~. P•lT•1Ue lltê f,,; tir~da Donde veio este direito f Do tratado de paz 
uma parte de trop~< dil linha para guarnec.-r os en lre o Braz i I, do qual foi mediador o governo 
na-rios áa armad:~, talvez destinada a nl~um desem- inulez 1 Não : porque apenas mediou p.•ra a 
barque. Ora, i sto demonstm que o pensamento do re~uiào dos plenipotenciarios e ajuste~ entre si, 
governe• des::;e temp•) foi o da intPrve nç:1o, e depoi>\ mas n<'io assignou, como devia, " ministro re,;-
arrlpiou carreira, conbPc"-ndo o prec1pi~io em •me pectivo; ao contrario, lord Ponsombi declarou 
se ia abysmar; tanto mais quanto o Brazil de ao ministro plenipotenc1ario do g•\Verno argentino 
maneira nenhullla deve chamar as naçõas enropPas qud 0 governo iugl~z de mane•ra nenhuma era 
para intervir nos n,.ssns negoc.i·)S domesticas dos garante do mesmo tratado. Este document•l està 
estados da America Meridion tl : mas, meus nos archivos do governo arf;(<llltiuo, e mais de 
seni:.ores, a interv<>nção <existe e a respous>~.bilidade Vt!Z tem sido publicado. A França tambem por 
n!io sei sobre quem deve recabir. man~ira nenhuma podia intervir ; o tratado ceie-

A intervençàú tem pr. duzidll ~:1ales incalculaveis. brsdo com o governo argentino de 18~0 uão lhe 
O que têm fdto os interventores 1 Apresentão o dá esse direito. Mr. Guizut, o tnais influente dos 
governo orient~ l fraco como e, f\ testa de todos os ministros do gabinete franc~z. declarou em 1844, 
abusos e irregularidades, e servem-se delle como diante das camaras francezas, que fundamemo 
de uma mani Vti \a. Quantos actos extraordinaríos nenhum dava esse tratado à Frllnça para uma 
e contrarios ao dir~ito das gent.es se podem ima- iutervençào. 
ginar, aquelle guvllrno pratica. Assim, c••ntra Fui um pass.) que não póde ser explicado pelas 
todas as regras de direito das gentes, a naveJ::ação rllZÕes communs, e que só pó de ser explicado 
do Parauá e do Urugu >Y !oi pd~<s P'·tencias int•>r- pe ta marcha do mioisterio, seu autor, pela sua 
ventaras aberta a todo o mundo ; mas um decreto marcha stm norte a respeito de t odos os negoci\l& 
de 16 de Outubro do anuo pas::ado estabeleceu que publicus, pela marcha vacillante, _e inteiramente 
nenhum navio poderia navegar nesses rios sem dest1tuida de systcma, que elle segu1o em todas as 
passaporte do governo oriental, e s&m o visto cousas . 
dos c0nsules francez ou inglez. Ora, e;ta pratica Aproveitando esla occasião, eu que tenho tomado 
é contraria inteiramente ao direito das gentes, ó o proposilo de na actua~ ,essão occupar poucas 
infractora de todas a~ r'lJ::ras, e entretanto as vtzes a atlenção da camara. vejo-me na neces-
putencins iuterventnras lançào mão da manivela sidade de pedir algumas inforntllÇÕ•lS a respeito 
dt:ste gnveruo sem base, sem caracter de nacio - dos negccios com o Paraguay, Refl.dctirdt de 
nalidade, eJti,.:tente em M:ontevidéo, pam commetter passagem que quando o ministerio p ,>ssado cha· 
quanto imaginão sem responsabili•lade alguma, tnllVa as potencias estrangeiras para intervir 
e . notemos de pa~ sagP._DJ .o que estes homens que nos negucios do R10 ?a Prata_, o m inistro brazi· 
vwhão reclamar os dlr.,ttos da humanidade têm leiro no Paraguay nao recebta un1a só commu· 
feito. Os proprios o:fficiaes eur•·Péos nas suas r.icaço\o deste pas;;o, ne•n i>~strucções apropriadas. 
cartas narrão factos indignos de uma n"ção Nãu sei se é verdade, mas o facto é que dur9nte 
civilbada: o,; templos tsão profanados; verdadeira~ a ,,dministraçáo do Sr. deputado pela minha 
orgias alli se faz.,m: a trepa auxili11dora ~om- proviacia, ~reiu qUtl um só pap .. l não foi Jirigido 
mettR tudo isto. Não sou eu que o dtgo, cartas a este mimstro, entretauto que. se o Braztl teve 
de offi.ciaes euro»eos o relatão, e meMmo no re· o pensamento de Intervir na·~uelles negocias, um 
cinto da c11mara dos pares da França isto não flli doa passos essenciaes Ma pOr de accordo o governo 
contestado. do Paragusy, cuja ind ep~nJencia acabava de reco· 

Ora, a responsabid11de destes factus sobre nh<>cer, e tem proposito firmt! de sustentar. Qual o 
quem deve recahir 'l Se hoj e cs rios Uruguay e r esultado disto? Não sei, ::)r. presidente, se será 
Paranl\ estão 11bertos á naveg'lção de todas as verdade; mas o facto é que o nosso ministro, 
nações, daqui ba dous dias o Amazonas e seus aliás habil pess•)a que tem grangeado o respeito 
contluent~s por iguaes meios , p03la !orça, poderàõ· de todos, nada \em podi~o fazer, ou tem feito 
ser abertos -á -t.tavegaçào - de Lodas - as nações _ --alp;uma couse. em de:>pro.vel~o . nosso. 
(apoiados), e quem € o responsavel? Aquelle que Tocando nas relações com os goveroos do Rio 
fot chamar os govern<.s europeus para lntervtr da Prata, não é cousa fbra de proposito trazer 
nos neg•>cios da America Meridional; e de que á memoria da casa o que succedeu a respeito 
maneira ! E como neste negocio ficvu o govet no das nossas negociações com a republica do Pa-
brazileiro T Dizia o nobre deputado, ju»tifl.cand•J·se, raguay sobre limites. ~ Brazil estava em circu~· 
que o governo brazileiro tinha apenas mandado stancias taes na repubhca do Para~tuuy que podul 
sondar os governos inglez e francez ácerca de suas exercer uma influencia legitima muito propicia aos 
vistas sobre os negocias das republicas do uossos interesses; mss por falta de instrucçõea 
Rio da Prata, e que, no cas,, delles quererem proprias, e de uma re~tra fixa de proceder, este 
defender a independeocia da Banda Oriental, ~inis\erio talvez tenha feito algumas cousas, e 
mandassem instrucções ane !!PUS minstros nesta andado de modo que tem merecido acres censura~, 
córte p;~.ra conve~cionarem com o Brazil sobre e até o nobre ex-ministro de estado, dep_utado 
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por Minas, o Rnno passado lh'as fez, o que dado 
causou-me grande admiração ver esse mesmo 
!!'ornem despachado desembargador, e assim pre
miado. 

Sr. presidente, á vista disto eu p~ço a alguns 
dos nobres ministros que dêm á camara alguns 
esclarecimentos sobre as nossas relações com o 
Paraguay. O tratado ainda não f<Ji ratificado, 
nem o podia ser porque a re~peítu da divisão 
de limites tinh<\ tomado por base a de 17'n. Em 
que párão pois os negocias com esta republi.:& 
não po•st1 bem colh·~r á vista d,, relato·rio. 

Tambem nenhuma informação tein o corpo le
gi~;\ativo sobre outros negocias, aliás importantes 
sobre nossos limites cvm a.; colmüas franceza. e 
inc:leza &t> norte do Brazil. Ddsej:lra igualmente 
que a camara ouvisse o qu<J h a a este respeito. 

Passarei agora ao terceiro e ultimo ponto. -
Ne~~;ocios interiores. 

Tocarei ante>J de tudo no periodo que diz rtls
peito á fome no CtJ~~orá e outras províncias do 
norte. Não posso deixar de louvar o empenho 
que o minístllrio passado t~ve ultimament~ para 
satisfazer as necessidades destas provinc'as; mas 
entretanto notarei que os males ,\tJstas províncias 
podião ser attenuad'ls, e mesmo prevenidos em 
parte se acaso com alguma pruvid<~ncia tivesse 
olhado o miuisterio pa~sado para as mesmas pro
víncias. Em cas•>S destes não se deve tanto receiar 
a fome como o temor della. Mal apparece o 
temor da fome, os cultivadures guardão os seus 
producto~, os especuladores escondem o que podem 
adquirir, e os consumidores fazem suas provi~ões ; 
o povo acredita em todos os boatos por mllis 
absurdos que st>jão, e o resultado é que os hor
rores ela miseria apparecem antes de serem esptl
rados. O que cumpria fazer era,l()go que prime1ra 
noticia appareceu, acudir de prompto com bastante• 
provisões; m:ls isto não se fez; já tnrde o governo 
cuidou em mandar algumas provisões, e já então 
era impo<:~sivel soccorrer a alguns pontos ào c11ntro. 

· Até bou v e pres•d~nte que declarou que não q r1eria 
provbões de boca, queria dinheiro. 

O Sa. PINTO DE MENDONÇA : -Não é exacto o 
que dizem a este re>~peiio-

0 Sa. F&aRAZ : -Senhores, h'l um to pico a 
respeit~> de nossas finanças, sobre o qual ainda 
peço a attcnçà•J da ca~l\. Si:ato que o throno se 
exprimisse dtlsta maneira (U) : 

11 Ser-vos·ha apresentado 1> orçamento da r~c~ita 
e desp~za. p,,, elle cuohect~reis o augmento que 
aquella tem tido, e oa eJftJrços que tem feito o 
meu ~toverno- par.t esttt.btllflcHr, por meio de 
reducções ,iudiciosa!l, o lndispensavel equilibrio 
entre a r11nda e a de>ipeza du estado, sem o gravame 
dot nuva11 irnpuslçõee. » 

A•~lll se •lt\ como certo que o governo irnp~rial 
tem forltu esforços par~& estabeletler o equilíbrio 
ttntrtl a roeeita e a despeza. Eu, Sr. presloionte, 
â vista do relato rio do nobre ministru da faz~>nda, 
acho que i•to nüo é exacto. A nobre commissão 
~anta o reconheceu, que respondendo a este toplco, 
se desviou inteiramente do pensamento do governo: 
eu lhe acho razão ; a commissão não re•!onhece 
estes esforços que se apregoiio. e por issc apenas 
protestou coadjuvar o ~overno nestes esforços. 

O ministerio eng..:noa-stl sobra este ponto, e 
não . é esta a vez primeira em que oste en~ano 
se dá. 

Quando no anuo passado nos foi presente o 
orçamento e o relatorio do nobre ex ministro da 
fazenda, se dizia que o defioit era apenas de 
622:23LS576. O nobre depu.tado pelo Rio de Janeiro 
(o Sr. Saturoino) demvnstrou que isso é impossível 
e o resultado foi que andou por 'luantia m><ior 
dllus mil e tantos contos, ou de 2, ~46:792$ em 
que importava a despeza da amortiuo;ào da 
divida publica, e de mata 752:758/WJ7 em que 
andava o excesso das mala despezaa, comparado 

com a somm11 da receita, sendo assim o tohl 
elo delicit de 2,999:550$497. 

Air11h e~te anno Ltborou o governo neste engano, 
e tanLo é verdade, que vejo no proprio relatorio 
do Sr. ministro que a un1ca reduct;àJ que se dà 
é de 6t:OOOS .:veja-se a pagina primeira do rela· 
to rio. 

Ora, tant1 não é verda.·i". q'le ~e deril.o estt~s 
esforços, que o rn~smo minísterio di,;!ie qqe o 
duticit é de 2,479:8978914. q11e poderia ficar re• 
dur.idv a l:35:531S9H. deixando-si! de con~ignar 
!r1ndos para a amortização ela divida publica. 
Como pois dizer que o governo tem feito e«forços 
para conseguir este equilíbrio? Eu louvo a nobre 
co,nmis:~ão . ~Ih não podia reconhecer estes esfor
ços, e ap~oas promette a sua coadjuvação P''ra 
obt~r este resultado. Crer devíamos estes esforços 
possíveis, e o result~do como certo com a ex.tinc
çào da guerra que_ fi.agella~a a província de 
S. P ·•dro; ma,; quaas as r~ducções que se fizerão 1 
Andão ellas em 61:879$871, o qu11 pela repartição 
da gu~rra flli absorvido pelas demais repartições 
que augmeotárao s11as despezas. Quaes estes 
esf()rços de 'lUe tanto se alar.\êa '1 

Não posso estar de acc<>rdo com a nobre com
missão, nem louval-a quando ella affi.rma que o 
augrnento da receita é o resllltado da política de 
paz, de clemencia, justiç·1 e e4uiclade seguida 
pelo ministerio passado. Se examinarmos as ta
bollas apresentadas no anno passado e neste 
anno, veremos que este augmeoto é principalmente 
tilho do augr~;ento de impost•JS qut~ teve lugar em 
18!3, e da nova pauta das al!andegas. Se fosse 
o re~u\tado da paz, então não se dava que no 
Rio Gra<l<le •lo Sul, quand,, estava a guerra no 
maior pé, a renda •tas alf,mdegas e da exportação 
tinhão augmenta.io consideravolmente. Algum 
augmento que te11'e a· raossa receita, até certo 
!>Onto creio que é a boa face quP. nestes ultimos 
anoo:> têm tomado nossas relações . commerciaes 
e a nossa exportação : mas o maior augrn-'nto é 
devido a,, augmento dos triblltos, A n 'JVII pautn, 
á. melhoria dos correios. etc. I~to é de•non:~trado 
em tod.rs relatorios que ani estão- Vejam.,s as 
t.bella~. 

O rendimento d& exportação cobrado pelas ma~as 
do con~ulaclo rnvnt~>u : 

Em 18!1 a 1812 em 
E•n 1~!2 a 1::!!3 om 
Ern 18t3 a lSH em 
E•n 18U a 1815 em 

3,-!22: 6878000 
3,4l2: 6J38000 
3,672:3908000 
3,909:97311000 

O Rio Gran1~ do Sul E-ra o 'theatro de uma 
guurr11 dev<lstaJor~. e p >rta11to cumpre vêr qual 
o ren.timento Ja exportação nestes annos, e 
antes da época de sua pacificação. 
Em lSH a 1812. 
Em 1812 a 18·!:!. 
E'n 18l3 a 18". 
e n 18-U a 1815. 

267 ·154$000 
294:4518000 
333:657S000 
Hl:348SOOO 

Vamos vêr agora o 
de todo o imperio-

rendimento das altandegas 

Em 18!1 a 18!2 andou 
E ·n 1~2 a 1843 em • 
Em. 18l:3 a lSU em . 

em. 12,087:84811000 

Em 18-U a lS!i> em . 
Vej ·1mos particularmente o 

Rí•i Grande do Sul. 
Em .18-U a 1912 aado11 em 
EU! 18!2 a 113!3 em • 
Em 184& a 18-U em • 
Em 184J, a 18!5 em • 

11,145:4628000 
12,266.3448000 
14.,811:133$000 

da' alfaudegas do 

300:6518000 
318:0tHSOUO 
5111:6348000 
979: 250g000 

Não irei mais a.liante, e do que hei dito ae 
prova que não se po·ie dizer que o auifment.(l da 
receita não é o frnct<> da política do mlnisterio 
p~ssado ; e se a nobre eommissão qqer ·uma 
prova maia clara. cous11ite as tabellaa do ren· 
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dimento dos correios, e das mesas de rendas ou 
recebedorias, e verá quanto augmentou com os 
novos impostO$ esdas rendas, e especialmente a 
do sello. 

Tenho portanto provado que não é exacto o 
asserto da nobre commissão. 

Aqui remataria, Sr. presidente, o meu discurso, 
se por ventura o voto de graças que discutimos 
não importasse uma apotheose ao m1nuüeno 
passaJo. Peço aos nobr.;s deputados que reflictâo 
sobre este s~u trílhalho, e igualmente sobre os 
actos do gabinete de 2 de Ft~vtlreiro. e tenho a 
intima convicção de que com imparcialidade não 
poderáõ jám~is dar como ju;~os os elogios que 
lhe tecem, quaesqucr que "eJao os servtços que 
a seu partido lhes prestasse : qualquer que sej:'io 
as obrigações que lbes devão por modo algum 
poderia elle merecer esta apolbeo:~e. 

Para bem demonstrar-se a injustiça e par
cialidade com que neste pt)nto a nobre commissào 
se houve, mi~ter é que memoroJmos o ~rocedimento 
do mlnisterio paS$ >\do, que o encaremos jã. quanto 
á sua origem e organisação, já pelo que t<lca 
aos seus actos inteiramentll alheios d<lS princípios 
do systema representativo ; que o constderemos, 
quer pelo lado dos seus actos arbitrarias e p~r· 
niciosos, quer finalmente pelus nenhuns benefic1us 
que trouxe ao paiz ou ainda pelos nenhuns me
lboramentos feitu:~ 8.<~ repartições e negocios a 
seu cargo. 

Não -eré. de mister cansar·me muito para 
bem avali>lrmol-o pelo lado da sua organisação: 
sobre o que a este respeito .houve, a camara ~stá. 
muito inteirada. e bast11 que de pas;agem lem
bremo-nos que RJOrreu como nasceu, a mesma 
causa qu.- lbe deu vtda lhe trouxe a morte. 

Todos sabem a que lado pertencião us membros 
deste mínisterio, e qu11es enio as suas i1éas ; 
t.odos sabe >n que elle inteiramente se (entregou 
nos braços .:lo partJJu que não estava eutào 
occupando as posições ofliciaes do paiz pur uma 
mera necessidade dd vida e não pur conformidade 
dtl princípios, sentimento>< Oll opi11iões. Havia uma 
barreira itlSUpperavelentre as opintões do ministrrio 
passado e a opinião desse partido que não estava 
occupan . .to as posições olfictae:~: n<> emtanto facil 
lhe fui troc~&r de vesles, adoptar novos princípios, 
ad•>ptar opmiões que até então havia rtpelliJo e 
estigmatiudo, porque s.,u fim unico era m11nter-sõ 
no poder. 

Lauçou-se com a maior volubilidade nos braços 
do partido opposto ; e rdlicta a nobre commi&>~ào 
subra a marcha. que seguin, toman·lo a •ltauteira 
e direcçào desse parti•to. Fez mais da que faraào 
Oll houaens de estado, e as primeiras capacidades 
do mes01o partado. Doc1l tastrument•l de urna 
reacçii.o, pers.,guio aos seus ~&otigos alliados, não 
respeitou o úecoru, ne•u a diguidade, menos a 
am1Z11de e os sontimeotoa de grattdào ; tudo 
destruio para rehabi!ttar os seus novos alliado11 
e para . conservar-se no poder . 

E assam hgado, tão ideJJtificado com este partido 
procurou acaso re&lisar algum dos pensamentos 
polittcos, alguma das m~d t das que esse partido 
demonstrava como 11ecessarias ao píliZ? Não, 
absolut~&m•mte n >io ' conservou tudo cumo €Xtstta. 
Nem ~< reforma das leis que determináriio r<:sis· 
tencia armada eu1 S. Paulo e Minas, nem a 
reforma de todas a-; medidas contra as qua.,s 
com lllnta furç11 se tinhà'o decltt.rado essas popula
ções, nem mesmo o programma que lhe impoz 
eslll eamara na primeira respust~ dada ao discurso 
da corôa no anno passado, a nada satisfez, neuhum 
empenho serio, nenhum per1samento po!ttico satis
fez, o seu unico fim foi -viver, ao que tudo 
sacrifica-va. 

verdade e jnstlç.t affirmar que o unlco pensamento 
q~e teve v ministerio, a unica march11 que adoptou, 
fot entregar as posiçõ~s otficiaes dss províncias 
ao:- partidos que ad.)ptou, e pedir-lhes que o 
de~xassem a_ndar sobre qualquer terreno, que o 
deaxassem vrvendo. 

Pedirei ainda que a camar11 se recorde do que 
esse ministerio praticava aqui ~ no "enado. 

O programma do minbterio actual, dizia o nobre 
deputado por :Minas, relator da commissào (o 
Sr. Madn_ho), vell\ a ser aharmonia dos poderes; 
ac~so _porem deu esse gabanete um só passo para 
attmg1r a este fim 't Ao contrario, por sua inaptidão 
uma luta se travou o anno passado entre os dous 
ramos do poder legislativo, luh que poderia ser 
evitada, se capacidade ou vonta•le houvesse de 
sua parte de mlinter essa harmonia, luta em que, 
meu:9 senhores, esta camara muito perdeu I 

Dtgo mais que nunca esse minist~rio compre
hendell o que era systema repr('sanhtivo. Lem· 
bre-~e a camara de que os ministros votavão 
squt por um modo, e no senado por outro, e 
davão assim provas de que nem estavão de har
monia, nom erào solid •rios, nem proftlssavão os 
mesmos princípios: dllU ·se mesmo o espectaculo 
de um ministr" votar contra as proprias idéas do seu 
collega, ll de que su ,,s opiuiÕ~3 nesta casa erão con· 
trariHs ás opiniões da maioria corn que se havia 
ideutilic«do. No senado se não trabalhou ao menos 
contrib,.!Ío, póde-se assim . tiz~r, !Jara que os actos 
desta camara cahissem em descredito, e fossem desa
C·•tadol!, já votando pela legalidade de certas eleições 
annulladas nesta casB, jâ V<ltlln<io na questão da 
fusão de uma maneir11 Jiff~rente da maioria da 
camara dos deputados, fusão que aqui promoveu, 
fazendo que a maioria a votasse por um pr•ljecto 
tão desacreditado na opinià,, pul>ltca e indigttlldo 
cotno alimento de n•Jssas ambições. Um minist.;rio 
que assim pra~ica pod .. ria por Vdntura ter algum 
dia o pensarno1•to de h••rmonisar os poder~s ? Se 
t"ve algum dia essa vontade, não tinha capacijade 
de o conseguir. · 

Não parou aqui o seu procedimento. Peço á 
catnara que se recorde de que esse ministerio 
fazia as despezas couforme queria, s tJm attender 
nem á lei A nem pedir creditos ; conhecia que 
certas medidas n;\,, podião ser materia de re· 
gulamento, que para adoptal·ai não estava auto· 
risada, e nã•1 obstantfl, publicava em seus decretes, 
que se cumprisse tudo o que em taes regulamentos 
se continha, sem embargo de algumas disposições 
dependerem da appr.>vaçào do poder legislati-vo : 
a pr<JVa disto nos fornece o regulament·J do 
correio-sem embargo (diz o decreto, QUe o mandou 
p6r em execução, da 21 de D~zdmbro de 18-H) de 
serem os artigos tat~s e ta-s da competencill do 
poder legislatiVO-; nas matarias mai~ vtta~s não 
sol importava cnm o poJer legislativo ; vinha nesta 
casa fazer alar·Jtl de dar golpes Je ••st~&do, de 
est11!lelecer a policia dos salões, e outras causas 
de que a cacnar11 foi testemunha ocul11r. Ainda 
uma nov.'l prova de que esses ministros nunca 
puJerão comprehender o systen1a representativo 
nos :orneceu a discussão havida no senado, não 
ba muit,>s dias, por oecasíão de se indagarem as 
causas dadis~olução do miuistP.rio. Q11eespectaculo 
ante o mundo olférccêrão ess~s senhores I Nem 
eu lnvocttva a sutt autoridade, dizia o nobr<l ex· 
ministro do imperio; a llUt<~ridaJe era do go · 
verno, elle havia de cumprir. Está enganado, 
re>vonJia o nobrll ministro da fazenda e mar:nha. 

Ainda uma outra prova. A camara se ba de 
lembrar da mane ira porque se trllta-vio os re• 

Caminhava sem norte, inteiramente vacillante 
nos negocios os mais importantes a respeito de 
tudo, menos porém no sy_stema de perseguir e 
!le destruir, e dissipar. Niio sei se podere1 com 

_ present><ntds da. nação e o desprezo que se mos
trava ter ás maiorias. Maiorias f11zem s~ (exclamava 
no senado um desses mi•nstros), t~mos muito 
diohearo, muitos empregos e muitas honras, não 
me 1m portão essas maiorias artificisea: a theorla 
das maionas é lâ para os Estados·Uoidos, que 
é o t.al gov~>rno das maiorlu. Ai de nós ee llio 
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houvesse no Brazil algum poder mais estavel e 
mais interessado no bem do paiz I I E na verdade 
assim suceedia.. Esse miuisterio Í'>i aquelle mesmo 
que mandou apupar os representantes da nação 
da camara dissul vida em lSH I 

l\f:uitos outros f~ctos ha a referir. Esse minis
terio não só se eo;~buçava com o manto da corôa 
para sclvar a sua responsabilidade, mas até a 
descobria e a compromettia. A camara ha de et~tar 
lembrada de que em 1844 disse um ministro no 
senado :-Esta E"menda (tratando de nma emenda 
offerecid:l ao voto de graças) não é aceita pelo 
imperador l-Foi ainda ellse mesmo ministerio 
que disse no senad<> para adquirir o triumpho de 
uma medida-uós merecemos plena confiança da 
eoróa I 1-A eamara ha de se recordar ainda de 
que se recummendavão em nome da curóa ean. 
didutos 11 certas influencias eleitoraes, especial
mente para senadores : carta.'! ex•stetn nas pr<>
vincias neste sentido, compromettendo-se assim o 
nome daquelle que de nenhum modo deve ser com
promettido, e qua a constituição quer que sej<l 
impeccavel I 

Aindl\ a discussão do senAdo que ha pouco 
tempo houve ~obre a dissolução desse gabinete 
mais uma prova nos forneceu disto mtlsmo. 

Peço a csmara licença para ler alguns topicos 
dos discursos do nobre ministro da fazenda e 
marinha, e do nobre ex-ministro do imperio. 
Disse o primeiro :-Recebi ordem directa de Sua 
Magestade para · louvsr ao chefe e mais ofllciaes 
da esquadra-. D1sse isto ao n<>bre ex-ministro, 
elle mostrou -se um pouco agoniado. Lembrou-me 
porém que poderia ser que a ordem não tivesse 
sido expedida, e eu disse ao conselho dos ministros 
que qualqu~r-que fosse a desintelligP.ncia eu 
tomaria as ordens de Sua Magestade, que ee o 
motivo da resolução do nobre ex-ministro era 
esta ordem, sobre ella receberia tambem as ordens 
de Sua Magestade •.. -Cumpre-me todavia notar 
que a ordtltn f<>i expedida desde o momento em 
que Sua Magest~de me transmittlo de viva voz 
em cima do tombadilho na fragata. 

Disse o nobre ex-ministro do imperlo:-A' vista 
desta declaração, firme na crença de que a digni
dadt! imperial tinha sido meno:!cabada na minha 
pessoa, como ministro dH coróa, embora outra 
pessoa entendesse o contrario ••• 

O Sa. GoMEs Dos SA.NTos :-Esta pessoa era o 
nobre ministro da marinha. 

O Sa. FERRAZ :-Não ; nio por certo, e disto o 
nobre deputado convencer-se-ha pela combinação 
dos períodos e proposiçõds antecedentes e canse
quentes. 

Ora, em qualquer p11iz onde o systema repres~n
tativo marchasse regulormente, nenhum homem 
prudente, nenhum ministro que conh··cesse as 
~uas obrip:ações, ainda dada como verdadeira taes 
causas, deixaria de occultal-as e tomar sobre si a 
responsabilidade do facto, para que de nenhum 
modo ficasse descoberta a corOa ; D1RS entre nós o 
contrario se dá, nas menores cousas ouve-se um 
ministro dizer:-0 mouarcha não quer. 

O Sa. Go:lilES DOS SANTos: - I$to vem de 
detràs. 

O Sa. FEBUZ!-V&nha donde vier, a censura 
cabe a todos: é um erro, é uma falta de digni· 
dade I 

Dizia-se que o minlsterio passado abriria uma 
época nova, que oa abuaos e o arbitrio lilo desappa
recer; mas ao contrario aucced•jll, maiorea abuaoa, 
maiores males supportàmos. 

Elles aecusavào os minlsterios pasaados por 
corromperem as urnas eleitoraea, ou forçarem u 
eleições, e seguirão aquillo mesmo que censura vão, 
e nunca vimos maiores exemplos de violenciaa 
e corrupção: recorra-se á hiatoria du eleições de 

'l'QIIo r 

senadores e deputados de quasi todas as pro
vincias. 

Ainda ha pouco correu nesta casa nm Impresso 
que attestll o qtle acab·J de dizer. (Mostrou um 
puiodico de Pernambuco, o Nazareno.) 

E' terr~vel cousa obrigar um partido a aceitar 
um cand1dato por mera vontade cto ministerlo, 
um candtdato que sobre não ser conhecido na 
província, sobre não ter nella alfe1ções, não poJia 
representar seus interesses, e se acha tão desa
creditado pelo seu mão procedimento como mi
nistro. As vezes o candidato desse ministerio não 
t inha outra recommendaçào mais do que stlr 
parente de um ministro I S<>bre este ponto farei 
llinda uma observação, e é que o ministerio para 
obr1gar a corOa a escolher o seu candidato, ro 
deavàu-o na lista tríplice de Manoeis de Souza de 
modo que a C<>róa para não escolher pessoas 
desconhecidas sem importancia, despidas de in>
trucçào, ,;em serviço, via-se na neces~idade de 
escolher o candidato do minlsterio. 

O Sa. URBANO. -Se o nobre deputado conhe
cesse o Sr. Manoel de Souza exprimir-se-hla 
de outra maneira. 

O Sa. FErtRA.Z:-Que I Eu não me refiro a 
pessoa alguma ; fallel em Manoeis de Souza para 
indicar certas incapacidades ou nullidades de 
que se rodeavão os candidatos do ministerio ; 
desta expressão usão os meus comproviucianos, 
e os habitantes de Minas para designarem as 
pesooas de pouca importancia, e deetituidas de 
instrucção •.• Mas, a h I ntio me lembrava agora 
da província de Pernambuco (risadas), referia-me 
ao Riu Graude do Norte. O nobre deputado porém 
tem muita razão; com a sua província acaba de 
dar-se o mesmo. Eu acabo de lêr um impresso, que 
aqui tenho, em que. póde ser exagerado ; nelle 
vejo que o nobre deputado communicava ao seu 
partido que se tinha visto na dura necessidade, 

· ou na triste collisão de aceitar certo candidato por 
causa do seu grande protector, e não ern posslvel 
deixar de fazer a sua vontade; que assim o·minis
terio passado lhe tinha á força obrlg,.do a 
&ceitar esse candidato. Disse que podia ser 
exagera lo este impreeso; mas o facto existe, 
cartas circulão por toda a partd neste sentido, e o 
nubra deputado o não pôde negar. 

O Sa. URBA.~o:-Vio-as, e continha isto que 
está no impresso T 

O Sa. FKBRAZ:-Não erão do mesmo theor do 
impre~so ; mas dec!aravão a collisão em que se 
virão alguns nobres deputados, a violencia do 
minist~rio em ol:!rigal os a aceitarem essa candi
datura. 

O Sa. URBANO:-Então mostre-as. 
O Sa. FxaRAz:-Não me é hoje possível ; porq11e 

não párão em minha mão ; mas os nobres depu
tados não o negão. Nem só essas cartas ·se mostrão. 
outras alguem tem visto, alguem tem apresentado 
p~r~& provar essa protecção, abusando assim de 
uma tão alta confiança. 

Vamos a outro ponto Dizia-se que os ministe· 
rios que existirão anteriormente ao de Fevereiro 
de 1S44, tinhão grande fome de arbítrio, no 
emtanto nenhum houve qne tanta fo111e houvesae 
moRtrado como o miniaterlo paasado. A si tomava 
tudo, já aa decisõAa aobre a validade du elelçõea 
das camaru munlclpaea e juizea de paz, jà a 
int~rpretaçllo do aeto addlclonal aobre a que1t.io 
da mai..,ria do• doua terço• das auembl6aa pro
vineiaea, isto é, ae 01 doua teroo" erào de todo• oa 
membrot de que ae compõe a auembléa ••rovinclal 
ou unicamente doa membros preeen\111. Tudo ara 
arbitrio 1 Deaprezava inteiramente! o corpo legla
lativo. Na e:r.eouçlo daa leia, o mesma arbluio. 
Decretou a eamara uma lei de eontaa. e foi apre
sentada? Não, o miniaterio nio qusrl~ prutar 

19 
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contas, e até dizia-se no relatorio que era isso 
impos!llvell 

A camara sabe que se fazia o orçamento, mas 
apezar disso o _governo queria uma prorogasão _do 
anterior p•n se1s meze;;, e no emtanto sessoes ln
teiras esterilmente consumião-se. 

O corpo legislativo houve por bem que f·Jssem 
rdnte~ra~d(ls os d~sc mbargadorts Belmonte e Ta
vares, cujãs aposentadorias não forào approvada,; ; 
o ministerio ul'gou-se a 1sto, e sõ esse artigo da 
lei teve ex.,cução ha (.lOUcos <lias pelo mini"t,;rio 
actual dei>Oill que aqui r~clamei contra um tal 
procedimento. Hnnra ao ministerio actual pele 
respeito que mostra ás decisões do poder legis
lativo. 

Ha ainda outro ponto sobre o qual reclamo a 
attenção da camara: o ministerio passado decidio 
que os discípulos de uma escola homceopathica 
podião ser admitLidos a fazer exame nas academias 
de medicina, onde não se admitte ninguem a esses 
exames não tendo seus títulos academicos. Este 
arbítrio é inteiramente contrario á legislação exis· 
ten.te. 

Ainda muitas outras cu usas poderia eu dizer, 
mas chamarei a attenção da easa sobre o seguinte 
facto. A lei du lo de Dezembro de 18-il mandou 
organisar o quadro do exercito ; na execução 
desta lei injustiças forão commettidas. Para re
mediar o corpo legisla,ivo appr~vou uma resolução 
liutorisando o governo a attender é.s que se apre
sentassem dentro do espaço de seis mezes: como 
foi executada esta lei ? Quem é militar é que 
póde conhecer os males que produzia a execução 
desta medtda, o abuso de'isa auto:-isação. Nos 
ultimos dias em que expirava o prazo de seis 
mezes, sahio -um decreto mandaado que o supremo 
tribunal militar attendesse a todos os qu~ nas 
ultimas inspecções de ~aude fossem julgados 
capazes de servir ; con~iderou-se como ultima 
inspecção de $aude qualquer que tivesse sido 
feita em qualquer época, e assim todo o mundo 
entrou para a primeira classe, excepto aquelles 
officiaes que, e~t~nr:l:> nas provinciaes, não podião 
saber dll rtisp()sição desse decreto, e que não 
tinhão passado por inspecções, muitos dos quaes 
têm bast>lntes serviÇ'ls, estão aptos para conti
nunrem a servir, e só pa.ssárão pura a 3• ou 4• 
classe pelo facto de se terem envdvído em commo· 
ções políticas. E tão ás cegas andou o govet·no, que 
poucos diato depois houve de reformar um offi:cial 

· que tinha passado para a primeira, não obstante 
os seus crimes I E1s uma medida que vai causar 
um transtorno extraordinario e um augmento de 
despeza que ainda bem se não podem calcular. 
Eis como esse ministerio procedeu na execução 
dessa lei, entretauto quo censurava o ministerio 
passado. 

Na orgaftisação dos regulamentos não attendia 
o miniaterio passado ás leis existentes: I~ está 
o regulamento dos correios oue revogou di~po· 
sições de muitas leis e até· da constituição, e 
onde o poaer executivo reservou para si o altE:rar 
as respectivas imposições e taxas, quando jul· 
gasse conveniente, sem autorisação do poder 
legislativo. 

Ultimamente não poderei deixar de, como amigo 
da j[l;!prl!_nsa, re~la1uar a atteução da _ easa_sobre o_ 
regulamento que confere uru privilegio exelu:livo . 
i typographia nacional. Este regulamemo não 
só violoa a lei que lhe deu exist'!!ncia, ma11 ainda 
estabeleceu um monopolio terrivel eon~ra tudo. 
E" esta uma medida inteiramente contraria aos 
interesaes do paiz e a liberdade de iuduetria. (Lt o 
regwlcamcnCo.) 

O art. ·&I da lei do or.;:amento vigente autoriaou 
o goTerll'o a expedir o regulameni.O preciso para 
fazer eft'ectivo o privilegio de impressão da~ leis. 
E:tc. • da typographia nacional para serem ven-
did.. em collecçoes. O privilegio pois era para 
u ç01locções •. O que fé?. o governo ? Estendeu o 

privilegio a tud~J ; prohibio a imprt~ssão dos aetos 
em Mparado, prohibio a itnprl!ssi" das leis nos 
periodico:> quo uão fossem officiaes ou uutoris~dos 
para es-;~ fim, prohibio a impressão por inteiro 
em <~bras scienti!icas, pernlittindo apenas a sua 
citação, nu "Xtracto incideutementfl, per acci-
dens I I . 

Que beneficio ! As leis pois d'ora em diante 
não p·.l'l ,;r:\õ com facilidade chegar ao conb >J ci · 
m-.ntn d-1 povo, nlnguem po.terá imprimir d'ora 
em diante qual ·llttlr lei com .-ua analy~e e com
mentario!'l, o qu~; tã·) util e tte mister é; sómente 
os periodico,; offi.cLtes ou favorecidos pelo governo 
poderAõ imprimir as leis, decretos e as deci<~Ões do 
~overno I 1- •.. A l\nalyse deste regulamento con
duzir -me hia a muito ; mas •..• 

Sr. presidente, acabão de soar 8 horas ...• A 
csmara se acha fatigada, e não posso portanto 
levar ao fim o meu discurs.j: mui t•l ainda tenho 
que dizer, nã'1 sõ pelo que toca a violencias 
commettidas pelo mintsterio, ao exclusivismo que 
tomou por sy5tema em proveito de seus parentes 
e amigos, ao arbítrio da sub~tituição do papel· 
moeda, atJs desperdicios, á prostituição das graçHS, 
e a outros muitos objecto:~; mas ainda pelo que 
diz respeito ao nenhum melhoramento, que du· 
raote o e~paço de 27 mezes tiveriio os negocios 
a seu cargo, guudar·me·hei porém para outra 
occasiiio. 

O Sa. REBouçAs:- Justamente. 
O Sa. FERRAZ:- E sinto ter incommodsdo ao 

D(lbre deputado : tinha olle todo o direito de 
retirar-se, 

Não posso, á vista do que disse, Sr. presidente, 
votar pelo voto de graças , tal qual se acha 
redigido. 

A discussão fica adiada !)ela hora. 
Levanta-se a sessão ás 3 horas. 

Sess6o em ~~ de Balo 

PRESID&NCU. DO SRo MUNIZ TAVARES 

Sumu.aio.- Expediente.- Ordem ào dia.- Res· 
posto á (alta do throno. Discurso do Sr. 
MtJrinho .:m respo~f4 tJO Sr. Ferraz. Discurso 
do Sr. Paulino. Relações com a Inglaterrn. 
Intervencllo anglo-frtJnce.za. Negocioll do Rio 
da P1·ata. Negocias iY•ternos. A deporttJçllo. 
Discurso de Sr. Mendes da Cunhll. Negocios 
do PerntJ.mbuco. Discurso do Sr". D. Manoel . 

A's dez horas e trinta e cinco minutos da 
mRobii abre-se a sessão, lê-se e approva-ss a ac\a 
da antecedente. 

EXPJ:.DlENTE 

Remette-se á commissão de assembléas pro· 
vinddes a cópia authentica das - actos legisla· 
tivoe da assembléa provincial das Alagõas, de R. 23 
a 39, promulgados na sessão do anno proximo 
passado. 

A' 2• commissiio do orçamento o requerimento 
_d.e...Can.d.ido~.Borg.e,;_.Battet.o.,_coueio. ~cia._academia 
da~ sciencias sociaeto e jurídicas da cidade d , 
S . Paulo, em que pede melboramento do seu 
ordenado. 

Nilo ha mais expqdiente. 
Entra em discussio e é approTado setn debate 

o aeguinte parecer : 
« A eommiseilo de ju~tiça civil examinou a 

representação do eaerivio de orpbãoa da cidade 
de .Barbacena, na qual pede que se elevem oa 
emolumento11 mareado11 aos escrivães no regi
mento de 175!, a~tenta a eircumatancia d·e se 
haver dividido e subdividido os termos e ser hoje 
maia dispenJiol!a a aubsiateGcla do qae era 
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naq_uella época ; e parecendo attendiveis estas 
razoes, ente~de. a c~mmissào que quando se tratar 
da reforma JUdlCiarta se deverá díscu\ir o objecto 
da m.encio~ada ~tpresentação, que lbe é conn•·:u, e 
por IEtõO e de parecer pan• que então se reserve 
o StlU deferimento. 

« Sala das JessõFs, 19 de M>tio do 184.6. -
C~·queira Leite.- Dr. França. Leite. -Moura 
Magalh(i.es. » 

ORDEM DO DIA 

VOTO DE GRAÇAS 

Coutinúa a discussão da resposta á falla do 
throno. 

o Sr. Marinho:-Sr. presideute, eu tomo 
n palavra unicamente para satisfazer a um dever 
como membro da commissào que redigia o projecto 
<le resposta á falla do throno que se acha em 
discussão. 

A maneira por que o nobre deputado pela Bahia 
impugnou o voto de graças quasi que me encheu 
de orgulho, porque me convenceu de que o tra
balh~ está tão perfeito, 'iue o talento do nobre 
deputado, que tão bella figura tem feito n~sta 
casa como membro da opposiçào, lhe não descobria 
senão pequenas faltas, e algumas, ha de me per
mittir que lhe diga, bastante exageradas e quasi 
todas injustas. O nobre deputado não atacou as 
ldéas que o voto de graças exprime, não mostrou 
que oa princípios contidos nesta importantíssima 
peça não sejào aquelles que a camara dos depu
tados deve su~te~tar e exprimir diante do throno; 
occupou-se prmc1palmente de demonstrar que o 
estylo não é conveniente, que a redacçiio é viciosa, 
que algumas. palavras são menos bem empregadas. 
A este respe1to declaro que, reconhflcendo·me muito 
abaixo do nobre deputado, bem como de todos os 
meus collegas, para manejar <:onveniAntemente a 
nossa lingua, eu aceito toda e qualquer redacçào 
que se julgue mais apropriada para exprimir as 
idéas que no voto de graças estilo contidas. Não 
desejo, Sr. presidente,' que em uma discussão tão 
importante noe occupemos de palavras de 10era 
redacção ; aceito toda a alteração que se julgar a 
proposito fazer, comtanto que fiquem ns idéas. 
Todavia cumpre-me procurar convencer ao nobre 
deputado quo mesmo a este respeito elle não foi 
multo justo; desculpo· lhe a necessidade de com
bater aquillo q11e combater·se não pôde. 

O nobre deputado achou que o estylo desta pt>ça 
era b~ixo e mes~o servil. Ora, :Sr. presidente, 
eu estou convencido que os outros ~rs. deputados 
que têm tomado a palavra para combater o voto 
de graças talvez que o combatào pelo lado opposto· 
estou convencido que não hão de acompanhar a~ 
nobre deputado nesta censu1·a. Talvez que o pri· 
m~iro Sr . düputado que tem de fallar depois de 
m1m me preate o valente braço na sustentaçáo da 
conveniencia do estylo, estou convencido que o 
nobre deputado ha de convir commigo quo, ainda 
que a resposta á falia do throno seja uma peça 
politica, que um ramo do poder legislativo tem de 
levar a outro poder do estailo, todavia esta peça 
deve conter palavras que exprimiio todo o respeito 

-~-ventlração-para com o-augusto chefe da-nação:
( Apoiadot.) 

O Sa. Fuau:-Nem ainguem o nega. 
O Sa. !.úRINH<l:-Aiaim poia, acredito que o 

nobre deputado nalta parte aera\ eompatido peloS 
aeua proprloa:amigoa, aoa qu"e1 deedej~ o entrego· 
(Apoiado•, rilada•.) 

O nobre deputado principiou a discussão do voto 
de graças censurando a falia do tbrono. Eu não 
sei, Sr. presidente, até que ponto a commiaaào 

. que redigio a resposta é obrigada a sustentar a 
falla a que 1e da\ esta resposta ; entretanto a 
fidelidade com que me costumo a port4f quando 

me assento nestes bancos, ou seja como membro 
da opposiçã•), ou como membro da maioria que 
sustenta o gabinete, faz com que eu tambem tome a 
me11 car~o a defPsa da falia do throno na parte 
em 911e foi at11cada pelo nobre deputado. 

D1sse eU~ que esta fallll não tinha significação 
alg~ma, nao mostrava qual era o fim que tinha 
ngabinete que a redigira, pois que é ella con
Siderada um11 peça ministerial. Não posso d eixar 
de . reconh~c~r nesta censura c!_ o nobre deputado 
ba~taute ·lii)UStlça, porque nao me recordo de 
multes falias do throuo que com~ esta traga em 
detRlhes tantos ·e tão importantes objectos. O 
nubre deput11do não quiz descahir sobre o ministerio 
ac_tual a responsabilidade da fa.lla,porque, disse elle, 
nao estava aiod l\ organisado ; não é trabalho seu. 
Sou fromco ; devo dizer que tamt.em estou con
vencido que a falla do tbrono, assim como os 
relatorios, foi feita pelo ministerio que deixou o 
poder em lo Maio. Mas dahi, meus senhores, 
tiro eu uma consequeocia, no meu entender de 
bastante importancia e gravidade, que é que me 
convenço de que o miuisterio actual, aceitando 
trabalhos de seu antecessor, e trabalhos tão im
portantes como seja a falla do throno e os rela
torios , confirma o que já nos disserào alguns 
B6nllores ministros que a sua política é a mesma 
(apc>iados) ; que elle vai continuar ua sustentação 
da politica de 2 de Fevereiro, que emtim mu· 
dárii.o-se as pessoas dos ministros, mas não se 
muH.rão o~ princípios. 

O Sa. D. M.uiOEL:-Não apoiado. 
ALGUNS SENHOQEs:-Apoiado. 
O SR. MARINHO:-Isto, Sr. presidente, honra 

ao ministerio, porque traduzo este procedimento 
como se o mio isterlo d is~esse: «a nossa politica 
tem de ser aquella 1l ue vigorou no paiz até o 
diál• de Maio ; vós que fostes amigos daquelles, 
se quereis sêde lambem nossos ; vós que hostili
sastes !lquelles, vós que não julgastes boa aquella 
politica; hostilisai-nos lambem ..• » · 

O Sa. F&l\RA.Z:-Isto parec'l que uilo é exacto. 
O Sa. MARINRO:-Creio que a coosequencia é 

lcglca. 
O Sa. Socz.a. M.A.aTINS:-Tem muitos desejos 

disto T 
O Sa. MABINHO: -Enganão·se os nobres depu

tados ; o meu desejo é que todos nos reunamos, 
se ror p•)SS\vel, em um só pensamento, em uma 
só vontade,· pau fazermos a prosperidade do 
paiz. 

O Sa. F~o:RRAZ :-In tJerb<s. 
O Sa. MARINRO :-Et in operil. 
Aceusou o nobre deputado a commissão de 

haver-se afastado na respMta ao segundo pe· 
riodo da falia do tbrono . Em verdade a resposta 
a este periodo talvez não esteja litteral, porém 
o nobre deputado deve ver que este período 
refere-se todo ao corpo legislativo ; e a commissão 
entendeu que a camara dos deputados não devia 
dizer, por exemplo, que a reunião do corpo le
gislativo devia excitar as esperanças no paiz. 
Isto . é- uma verdade ; mas como é um ramo do · 
corpo legislativo quem fan~. pareceo a eommissão 
que não era muito, nilio direi deceot11, pelo menos 
oa-dinario, que se elcgiasse a si mesmo ; por isso 
respondeu pela maneira que julgou convenienttl ; 
porque se a época da reuniio do corpo legislativo, 
como diz a corOa, excita verdadeira esperança 
no paiz, a camara dos deputados, reconhecendo 
este facto. afiança que ha de esforçar-se afim 
de nlo illudir a confiança do monarcha e a 
conll.ança que o paiz depoal\a· :Da relllliio do 
corpo legia[ativo. Parece-me ·que .esta· era · a. res
posta a maia conYeaieute que ae poderia dar. 

O nobre deputado entrudo na aaai)!Be daa 
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palavras, notou que o verbo continuor ne que a 
eommlssão usa no penultlrno periodo não foi bem 
empregado ; censurou a comf!li~são por não em · 
pregar antes a palavra persuhr on perseverar. 
Mas o nobre deputado respondeu a si proprio 
quando disse que a palavra p~si~tir significava 
continuar com afinco, com obstmaçao, e a palavra 
persererar significava continuar C<•m animo delibe· 
rado de não voltar, efltretanto a palavra continuar 
significava a continuaçã simples Quereria o 
nobre deputado, que a camara usasse da palllvra 
per.sistir, isto é, que dlssesse:-Senhor, a camara 
dos d~putados per,.istirá na continuação do apoio 
que tem prestado ao governo de V. M. Imperial, 
isto é, a camara dos deputados, qualquer qu.e 
seja o procedimento do governo, quer elle fllça 
bem, quer obre mal, não retuará de lhe prestar 
apoio, - qu11reria que a camara dissesso isto r 
Quereria que a camara dissesse, usando da pa
lavra persevera•·, - :1 camara está deliberada a 
nunca retirar o seu apoio ao g•>verno de V. M. 
~mperial, ainda _mesmo que e~le sacr!fique os 
mteresses do pa1z T- Já vê po1s o nobre ciepu
tado que a palnra de qtse com mais. conveniencia 
se poderia usar era da palavra conttnuar, porque 
quer dizer que a camara dos deputados continuará 
a prestar apolo ao governo, continuando o governo 
no mesmo ·caminho que tem seguido, continuando 
o governo a mesma política, ou emqu~nto e~tiver 
convencida de que o governo attende aos inte
resses sociaes. 

Notou o nobre deputado que a commissão dis
sesse:- a gratidão que V. M. Imperial exprime 
pelas demonstrações de amor de seu povo 1\esegnra 
a V. M. Imperial e ao .Palz um grandio;;o futuro 
de felicidade e de reciproca co!Jtiança.- Ora, eu 
confesso que não posso achar onde està aqui m_o
tivo de censura. Disse o nobre deput111do:- entao 
esta confiança não existia T Mas donde tira o nobre 
deputado esta illaçiio 'f Assee-urar a preexistencia, 
a continuação dAqnillo que Já ~:xistia é d1zer que 
não existe actualmente! E11 desejari>\ que o nobre 
deputada explicasse onde cabe &qui uma cen;;ura. 

O nobre deputado notou que a com missão usss,;e 
da phrase- exacto conhecimento.- Eu explicarei 
o pensamento da commissiio. A commissão devia 
re&Jlonder alguma cousa ao pt~riodo respectivo; 
lembrou-se que &e por ventura dissPsse ~imples
mente- o conhecimento que V. M. Imperial 
adquirio- podor·o<e-hia llntender {e o nobra depu
tado havia de arguir a commissão por iMk) que o 
monarcha até entil.o não tinha conhecimento dos 
recursos do paiz, e entilo a censura era bem cabidll; 
procurou pois a e6mmiselio IAm adjectivu que 
exorlue o seu pensamento, Isto é, que fizesse 
ddferença dsqnelle conhecimento que o monarcha 
tinha pela leitura, pela ln&pecçilo dnR negncios, 
daquelle que o mona.rcba adquirio pela. iuspecçào 
de seus olhos, visitando as províncias. Usou para 
isso do termo - exacto ; - talvez se possa achar 
õutro que melhor exprima o pensamento da com
missão, e se por ventura nlgum Sr. deputado 
otrerecer algum termo que melhor exprima este 
pensamento, a commissão não terá duvida em 
aceitai-o. 

O nobre deputado disse que a comr.,issão se 
tinha afastado dos usos até aqui seguidos ; - ~ue 
tinha convertido uma peça politica em uma 
relieitaçüo. O nobre deputado est~ sem duv ,,J,. 
equivocado a respeito 6os estylos da ca,a. Eu 
trago aqui uma collecção de respostas a fallas 
do tbrono, e por ella o nobre deputado verã que 
foi uso constante da cau•ara, ou principiar ren
dendo gr-aças ao monarcha, ou acabar com um 
periodo deata ordem ••••. 

O Sa. F~ dá um aparte que não ouvimos. 
O Sa. l!rtuu!IBO:-Pols o nobre deputado quer 

que a commissão s~ja estacionaria ! Porque o 
anno pae•ado nio lançon na resposta á falia do 

throno um periodo semelhante, quer que ella 
fique privada de exarar este periodo quando 
julgue conveniente 'l Sr. presidente, eu trago 
exemplos de re>~postas votadas por camaro1a, ás 
quaes o nobre deputado não poderá por maneira 
nenhuma faz ,,r a accusa~à·• que fez á commissão, 
isto é, dtl baix~za, de adulação . Trago aM res
postas, por exemplo, da camara de 1827 ; ahi 
Sd diz:-penetrada do mais vivo, do mais sincero 
reconhecimento. mand!l. render a V. M. Imperial 
respP.itosas seções de graças pela espPrançosa 
abertura da segunda sessãl) do corpo legislativo. 
- Eis-aqui a camara rendendo graças á corôa 
por um acto que a constituição manda praticar. 
Não achei a resposta á falia do throno em 1828 ; 
mas, consultando o archivo da minhll memoria, 
e mesmo ouvindo alguns amigos que se recor
dão dessa época, crP.io poder apresentar á ca
mara com toda a exactidào dons trechos dessa 
respo~ta que s erião mais que sufficientes para 
conven.:er ao nobre deputado de que a co:nmbsão 
actual nada inventou. Tratava-se das relações 
exteriores. e a cam:.ra dizia assim: - a camara 
dos deputados applaude a cordial intelligencia 
que existe entre o govern•J · de V. M. Imperial 
e os outros governos do novo e velho mundo 
\note S" que aqui já houve uma transposição de 
palavra muito significativus, porque a falla do 
throno dizia:-existem iualteradas as relações de 
amizade e boa intelligencia entre o velho e 
novo mundo-, e a .:amara résponJendo a este 
topico pospõo a palavra, diz :-do novo e velho 
mundo\ ; e bem longe de dur valor ao obcecado 
emperramento da córte de HesDanha, assento do 
erro e do depotismo, fol~ta que ella retarde o 
reconhecimento da nossa independencia até que, 
illuminado o seu entendimento pelas luzes da 
razão e da justiça, profira por menos imp11ra 
boc esse reconhecimento, e entre na escala das 
nações amigas da liber.Jade e da America. A 
camara que vota i ·.to uào póde ser accnsada de 
baixeza nem dll adulação.; vejamos, porém, como 
ella concluio essa resposta. Tal é, senhor, o 
vnto da camara dos deputados, e com elle anda 
nntdo e constante pensamento de amar e fnzer 
amar cada vez mais a um principe que todo se 
dedica á felicidade do Brazil. Eis pois que a 
resp••Sta á falia do throno, a nulis forte que 
se tem apre~eotado, e que tem sido votada pela 
cnmara dos deputados, devia autorizar este pe
riodo que o nobre deputado tanto notou na res
post>l de que agora nos occupamo11. 

Escandallsou-se ao nobre deputado, ferio·lhe 
os timpanos a pnlavra-homenagem-de que se 
servio a commi>~Bão quando quiz exprimir os 
sentimeutos de an.or <lUe levavão todos os povos 
onde paasãra S. M. Imperial a querer vêr 
o seu monarcha, e beijar-lhe " augusta miio: 
entretanto ainda aqui não teve razil-1 o nobre 
deputado; em verdade a palavra-homenagem
significa tambem em bom portnguez o juramento 
de fidelidade que o snbdito pr'lsta ao monarcha; 
a commissão quiz pois dizer que este juram~>nto 
de fidelidade prestado por todos os brazileiros 
explicita ou implicitamente era inteiramente es
pontanea ; que os brazileiros se alellravão em com-

--parecer · diante de seu monarcha e dizer:-Senhor, 
eis-aqui um subdito de V. M. Imperial que lhe 
tem jurado fidelidade, respeito, submissão e amor. 
A commissão usou por isso da palllvra-home
nagem-, e creio que não pôde ser arguida de 
ter usado de uma palavra menos conveniPD~e. 
Mas ainda neste caso, senhores, e11 appello pa.ra 
os precedentes. 

Não tendo razão alguma para confiar em mim, 
pelo contrario devendo desconfiar de mim, pro
curo sempre os bons modelos para os imitar. 
Poderia apresentar ao nobre deputado peças uesta 
ordem apresentadas n•)S parlamentos de França 
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e da Inglaterra que tra.zem pensamentos seme· 
lhantlõ!l. 

O Sa. FERBAZ:-Peosamentos não. 
O Sa. MARINHO :-As mesmas palavras; e l~m

bra-me agora da resposta ã falla do throno, hda 
na camara dos deputados franceza em 1819, onde 
vêm as mesmas palavras. Entretanto, como o 
nobre deputad(\ appellou para Oo n~ossos txemplos! 
é com elle~ que pretondo conveneal-o de _que fol 
injusto. A commbsão, senhllres, não _poJ1a ter o 
desvanecimento ds primar em sentimentos da 
liberdade e de dignidade acima de uu1 veneravel 
ancião que jã não existe, mas c_ujos · serv1ços 
nunca serão esquec1dos, o Sr. Mart1m Franc1_sco 
Ribeiro de Andrade (apoiados) ; e se é poss1v~l 
suppór·se que esse venetavel .meião, ess~ respet
tavel cidadão, esse martyr constante da bbenlade, 
e~se reptesentante digno do Brazil pudess~ usar 
de uma palavra que significasse submissao ou 
baixeza, então permitta-me a camara que eu 
queira participar tambem da mesma censura. 
Eis-aqui o voto de graças de 1830 redigido pelo 
Sr. Martim Francisco e pelli sua proprta letra:
a c~mara dos deputados vem depór perante o 
throno de V. M. Imperial o devido trtbuto de ~ua 
homenagem, de seu respeito. ãs_ demoostra~oes 
sinceras do mais extremoso JUbilo.- Com tsto 
creio ter sufficientementE: respondido ao nobre 
deputado. . 

Tendo assim demonstrado, pelo senttdo das 
palavras, pelos mesmos. e;_emplos e _ p~ecedeotes 
da camara que a commtssao que t·edlgtra o pro· 
jecto que ~e !lcha em discussão não empregára 
termos menos convenientds nem ee afastára em 
cousa alguma daquelles estylos const•1utcmeo~e 
usados em taes peças, entrarei agora na d1scussao 
dos princípios apresentados pelo nobre deputado. 
Direi alguma cousa sobre· a poli~ica interna, e 
direi tambem muito pouco a respetto das nossas 
relações externas. E' verdade, e a camara s~Abe, 
que o nobre deputado, tendo-se occupado muito 
da dednir,iio de palavras. ter.do-se mostrado um 
perfeito pbilolugo, todavia não mostron no mais 
aquella habilid>tde politica que eu tenho prazer 
em conhecer-lhe, deixou como que dA -parte es~s 
questões ; tratou, aeja-me_ permittida a express~<l 
de que uso sem intençao de olfeoder ao nobre 
deputado, de pequenas causas. . 

Disse o nobre d.,putado, trat11ndo da pohtica 
interna, e para accusar aln~~ ao !Dioisterio de.~ 
de Fevereiro, que esse muuster10 nada ba·na 
realisado daquillo que havia promettido, ou pelo 
m~nc.s daquillo gue a camara entendia ~er uma 
·necessidade publica que deVI!\ ser satisfeita. 

Sr. presidente, repito, ainda hoje lastimo que o 
ministerio de 2 de Fevereiro se retirasse do 
poder antes de ter completado a sua obra._ E11 
não desejo por fórma algnma exacerbar os antmos 
nem tão po11co concorrer p~ra que as nossas 
discussões deixem de ser calmas como convém 
que sejiio ; mas necessidade ha de dizer-se alguma 
eousa. 

Uma das necessidades do palz, Sr. presidP.nte, 
que na primeira sessão desta legislatura. foi _re
conhecida pela camara dos deputados fo1 a 1m· 
parcialidade na administração da justiça, e. a 
economia dos dinheiros publico~. Aquelle, ~o1s, 
que se encarrega de demnnstr~r q?e o mmis
terio não realisára este principiO, 1sto ~· que 
desde FevP.reiro de 43 até Maio de 4.6 detX'lU de 
haver no paiz imparcialidade na administração 
da justiça e economia dos dinh&iros p11bllcos, 
devia apresentar-nos os documentos, ou pelo 
menos os factos que tal asseveração compro· 
vaSIIem • não basta dizer-se que o mlnisterio 
remove~ alguns jnizea d& direito. s~nhorea, 
eu tenho dito muitas vezes e repetil·o-hei, las· 
ti mo a necessidade de taes remoções, mas nioguem 
em boa fé p()de condemnar o mintaterio de as· 

levar a e1feito, quando considere o eatado em 
que se achava o pairo na occasião em que esse 
ministerio tomou as rédeas do governo. Ningnem, 
~r. presideute, pód6d dizer em boa fé que, 
t~ndo um partido apodt-rado-se de quasi toda a 
ma~~~_tratura do pa1z e collocado nos lugares 
ma1s lmporLuntcs os seus amigos mais devotados, 
al~uns ?elles b~$tantemeate exag~rados, que o 
mtutsterl() que tomava a pe1to convencer ao paiz 
de que o Brazil era de todos os brazileiros, de 
que a constituição só reconhece nos individuas 
para occupatem os catg-Js talentos e virtudes, 
qut1 ? ministeriu que via uma parte da nação 
exclutda do conselho de estado, dos tribunaes 
judiciarios, t.la magistratura de prtmeira instancia 
e _violentamente das camaras, que esse ministerio 
nao procurasse meios de remediar tão grande 
mal, de collocar ao menos alguns mambros do 
outro partido que aliãs se haviào apresentado 
sustentando a política que eocetàra o 2 de Fe· 
vereiro em lugare" onde pudessem obstar dentro 
da orhita das leis o combate encarniçado que 
lhe dirigião os seus adversarios. Daqui veio, 
senhores, a necessidade de algumas remoções ; 
não fallemos porém mais disto, não nos obriguem 
a perguntar - quem é qne den o exemplo dessas 
remoções 't Para que quereis que vos chamemos 
á. juizo, que vos perguntemos nome por nome, 
porqut~ motivo removestes um magistrado honrado, 
um servidor hou~sto do paiz, um homem de qua 
nem ao menos poderieis dizer aquiUo que de 
outros dissestes, isto é, que se tinha envolvido 
em movimentos revolucionarios? - Poderia di· 
rigir, Sr. presidente, muitas outras perguntas 
semelhantes, mas não o !aço, porque estou no 
proposito .•.. 

O Sa. F.EBRAZ :-Mas isto justifica 1 
O Sa. MARINHO:~ Se justifica 'l Pois um mi· 

nisterio que entra para o poder e vê magistrados 
antigos, ser t'"idores honestos fóra de seus lugares, 
castigados sclm que houvessem commettido nem 
a Ulaís leve sombra de crime, não havia procurar 
rehabilital. os T Pelo que, senhores 'l Q11erieis ter 
o direito de o fazer, e não querieis ao menos que 
vo>sos n•lv-;~·;arios pude!l!lem remediar os males 
OI! •nai;~ graves que flzestes? Tendes entiio o 
privilegio •.lu peraeguir, de aniquillar? Nem ao 
menos quereis que vossos adversarlos reediftquem 
aqoillo que d.,strnistes' Reparem a injustiça qne 
commettestes't E' muito exigir, Sr. presidente I 

Disse o nobre deputado que, sendo um dos 
objcctos consignados na rt!sposta á. falia do 
throno a mauuteiH,;ão da harmonia dos poderes, 
o ministerio obrára em sentido inteiramente 
contrario ; e é notavel que o nobre deputado 
para prova dGsta assev~raçiio trouxes~e 11m facto 
que prova inteiramente o contrario I O nobre 
deputado disse : - o e1inisterio, longa da pro
curar harmonisar os poderes, pelo contrario se 
lançou na arena dos combMes, porque foi em 
seu temp:l que se den o eonflicto entre a ..:amara 
dos deputados e a augusta camara dos senadores. 
- Quando o nobre deputado fez tal accusação ao 
ministerio, eu pensei que elle accompanhari!l ~sta 
acc11sação de uma llltra ; em verdade trem1, JUl· 
guei ver o nobre deputado dizer : -em fim esse 
ministerio foi tão ominoso, que foi no seu tempo 
oue se Jeu a secca no Oearà. - Sem duvida qne 
êom a mesma razão por que se acc11Ba o minis· 
teria por aquelle facto, se poderia accnsal-o por 
est'outrc. 

O Sa. F&Rtuz : - Como vott.rão hB ministros 
sobre a fusão ? 

O Sa. M.A.RlNHO :-Perdóe-me o nobre deputado ; 
é nisto que consiste o elogio que faço ao ministerlo; 
o que fez elle ' Como governo deixou q_ue as 
camaras pleiteassem cada nma o sen dire!to, e, 
como membros do corpo legillativo, votou cada 
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ministro conforu1e entendeu sE>r o pensamento 
genuíno do artigo constitucional. Este procedimento 
me parece que, longe de Jever produzir um motivo 
de accusação, devênl merecer um elogio. 

o nobre deputado, no empenho de querer de
monstrar que o mimslerio é que desprt>zou ou que 
desconsiderou o corpo legislativo, trouxe a pro
posiç.ãu de um miuistro emittida nu se?ado, quando 
dizendo-se-lhe :-se por ventura tsto se decre
bsse, havias de cuwpril-o ? - Disse:- e~tá 
enga~oado.- Que cousa mais faci!? Supponhamos· 
que passe uma lei conLra o voto de um ministro ; 
que este ministro é chamado a ,;xecutar a lei; 
elle não quer trah;r a sua confiança ; nãú quer 
executar aquillo contra que votou, demitte-se do 
minit;terio, Eis· aqui a explica~ão legitima da 
proposição do nobre ministr<l ; mas até disto r~z 
o uobre deputado um motivo de accusação l 

Mas disse o n••bre deputado quA o ministerio 
que elle accusa uào comprehentle o systema 
represeututivo. Não sei que razão ttlm o nobre 
deputado para dizêl-o ; pelo menos é prtlciso que 
o mundo que uos observa, que a historia que 
nos ha dll julgar, tenha motivos verdadeiros e 
imparciaes pu.ra este juizo, para este julgam<'nto. 
O que; é verd11de é que o ministerio de 2 de 
Fevereiro apresentou-se :;empre, quer nesta casa 
quer na can1ara dos Srs. senadorto:<, como minis· 
terio vcm.ladeiramente parl11mentar, âiscutio com 
franqueza, pediv ao corpo l~gislativo, e ped10 
muito francamente as autorisações de que neces
sitava; os ministros nunca se ne~àrão às discus
sões ; em ambas as cam11.ras tratârão :<c;mpre o 
corpo legislativo com aquella deferenci11 e respeito 
que ao corpo legislativo é devido. 

Accusou o nobre deputado ao .ministerio, porque 
algumas provincias apresentârào como ,candidatos 
á .senatoria antes taes que tae" individuo~. Se
nhores, que t~m o ministerio com istr. ! E' um 
negocio inteiramente dus províncias. Durante o 
ministerio de 2 de Ft:vereiro teve-se de proceder 
a uma eleio;ão pela miuba.provincia; eu não quero 
per maueira nenhun1a que se diga que a proviucia 
de Minas foi forçada a receber candidatos. A 
pr.1posta trazia tres nomes ; o primeiro votudo foi 
o digno ex nlinistro dos negocias estracgeiros, 
que desde que e:xiRte t!Y~tema representativo, que 
na pruvinci~ de Minas têm triuntphado as idéaa 
de generosidade e de liberdade; te:n sido o seu 
primeiro rP.presentante ; o ttorceiro candi.:lato era 
uma notabilidade brazileira , o Sr. Andrada 
Machado. Portanto ao meno!l pelo qc1e pert~nce 
1\ província de Minas, não aceito a accusação 
que lue fez u nobre deputado, e o mesmo arredito 
acontecerá em todas as outras províncias ; cada 
un1a apresenta aquelles candidatos que julga 
poderem reunir melhor as sympathias da pro
vincia, âquellel:! que têm fetto ~erviços ao paiz. 
Parece-me que o nobre deputado não poderá 
apresentar durar.te o p~riodo do 2 de !'evereiro 
factos como alguns que anteriormente se derão ; 
não apresentarà o escandalo de se annullar 
uma eleição como se fo3Z no Pará repellin
do-se o illustrado e bont:stu mttropolitano , 
por~ue emfim a aunullação levava já o sine qua 
de t~er nomt:ado ,;c,nador tal. Senhores, -para que 
havemos de mecher nestas causas ? Para que 
darmos este espectaculo ? Não sabem os nobres 
deptUados que impossivel se1··lhes ha &pre:<entar 
capítulos de accusações politicas que têm dima
DIIdO de 2 de Fevereiro até hoje que niio se lhes 
possa pôr em parallelo sempre com vencimento 
de causa de ~.~utra parte outros actos 'l São 
fruetos de nossas dissenções, acabemos com ellas ; 
vam. s-nos nnir para decretar uma lei de eleições, 
e então não appareceráõ ess~;S factos que o 
nobre deputado · cen~ura, talvez com razão. 

Disse O · nobre deputado que o crescimento de 
rendu publicas nã~ é como pretende a com missão ; 
o resultado da tranquilli4ade em qae se acha o 

paiz, quer antes que seja o rel:!ultado da votação 
de novas imposições. 

E' sem duvida uma verdade incontestavel que 
a de•·cretação de novas imposições concorre para 
o accrescimo da rect>ita : mas lewbre·stl o nobre 
dE'putado que as imposições de que trata forão 
decretadas em 1813; qu" mais de um anno se 
havia passado sent quo apparecesse o crescimento 
da. receita como actualmente se dà. Pelo que 
respeita á minha província, 'levo declarar que 
o accr.,scirno de renda que alli hllje se dá, njo 
é de ct>rto proveniente do augmento das iu1posí
ções ; é prov:mienle da maior fidelidade na arre
cadação, da maior probidade dos exactores. O 
nobre deputado fez-me um aceno para indicar 
que lhe desagrada a palavra que pronunciei : mas 
pelo quo toca â minha província,. estou muito 
forte neste ponto, poderei demonstrar ao nobre 
d~pulado com documentos authenticos esta minl.la 
pr••posiçào. 

Tenho concluído, Sr. presidente, o quo tinha 
a diur a respeito da politica interna do paiz, 
e concluo asseverando quo não ha razão, não 
ba justiça para que se accuse a política do 2 de 
Feve1·eiro de politica d<> oerseguiçiio, de reacção, 
de d·s~erdicios. Pt:dirA.i ainda que r.ão toquem 
u1ais nt:stes pontos, que nos devemos lembrar 
do estado em que se achava o paiz quando o mi· 
nisterio de 2 de Fevereiro subh> ao poder, e do 
estado em que se acha hoje. Qu:lndo os outros 
b~neficios não houvesse produzido esta política, 
bastavd, senhores, a paz que foi dada ao imperio ; 
bastava a pacificação do Rio Grande do Sul : 
não nos esquflçamos nunca dtoste fa·:to, afim de 
que c.s homens de estado que tomão a peito di
rigir os negocios publicos não esmoreçiio no 
louvavtll empenho de sacrificarem-se pela utilidade 
do paiz. 

Entrarei agora, Sr. presidente, no topico que 
diz respeito ás relações estrangeiras, e d!l~O de
clarar á camara com toda a ingenuidade que 
não me acho furte neste Lopico. A camar:a sabe 
que infelizmente tem vigorado entre nó a errada 
política Je se esconder no cotpo legislativo tudo 
quanto se passa nas nossas relações externas ; 
lloora seja leita ao nobro3 ex·mi•.istro dos negocios 
estrangeiros que co :uprehendeu magnifiellmecte o 
dever de um ministro desta reparuçiio que quer 
merecer a confiança publica do paiz, manifest~mdo 
aos seus representantes tuclc a•tuillo de que o 
paiz deve ter noticia. O que sei, é tão sóutente 
pela leitura do rel~tLorio e documentos apresen
tados ultimamente; são estes documentos, é este 
relatorio que me autorisào para aquillo que a 
comn1i~siio propÕP. que seja dito á corôa na res
posta á falla . do tbrono. 

PriucipiarE:t pelo Rio da Prata. O nobre depu
tado, aeezar das mais explicitaS e Cl\tegoricas 
explicaçoGs dadas pelo nosso digno collega então 
ministro elos oegcocios estrangeiros, continúa a 
dizer que a intervenção da França e da Ingla
terra nGs nrgoeios do Rio da Prata foi provocada 
pelo governo brazileiro. Senhores. etl estou ainda 
na mesma opinião que tivo na sessão do anuo 
passado, isto e, que a França e a Inglaterra 
wterpret{&rão de n1ais equillo que a (;ste respeito 
se lhes dissE>. Eu tenho ouvido a alguns senhores 
que o memorandum do nosso ministro brazileiro 
contém um expresso pedido dessa int<:rveoçcio ••. 

O Sa. Fxaau : - Não at!irmei ; disse o que 
dizião. 

O Sa. MJ.aiNHo:-Permitta-me o nobre deputado 
que lhe observe que em negocias de tanta pon
deração não deve u.m deputado contentar-se com 
um dizem. O que eu ouv\ dizer \ambem é que o 
memorandum não contém um semelhante pe
dido .••. 

o•sa. FEIUlAZ:- o que vi foi a falia do Sr. 
Guizo,. 
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O Sa. MARINHo ;-.... que em verdad~ nas 

consid~C"rações que precedêrão esse memo!"andum 
alguma co usa existe donde se p<:~ssa tirar a maçiio 
desse pedido ; mas em negocia~ taes é preciso 
separar as considerações do memorandum. O 
no~so plenipotenciario, o Sr. visconde de Abrantes, 
a camara sabe que é um Jos nossos mais p~rfeitos 
oradores ; nào pnucas vezes deix:l-Se ~lle dominar 
p elo genio da .,loqu~>ncia que lhe ferve; tod .. s os 
homens muito amigos da eloqueo~iu ás V!sZt'S 
sacrificào uma idéa, um principi•l ao desejo de 
usar de uma phrase bonita. (Apoiados ironicos, 
risadas.) E' uma tentação irresistivel; a elo
quencia pare~e·se muito com a poesia .. . . 

O SR. F.&aRAz da um aparte. 
O Sa. MARINRo:-Se o ntJbre deputado entende 

que o que eu digo oftende ao Sr. visconde de 
A.brantes, então calo·me ; mas eu queria dizer 
que o Sr. visconde de At-rantes, lev~do de seu 
genio oratorio, poderia em verdade, nas con
siderações que precedêrão ao memorandum, lançar 
um período, um t6xto que elle acbou bonito, 
donde se pudesse deduzir este pedido da inter
venção. Mas note o nobre deputado que é injusto 
quando não quer acreditar naquillo que ofticial· 
Q)ente se tem dito . .•. 

O Sa. FEBRAZ:-Olllcialmente disse o gabinete 
inglez e o gabinete francez. 

O Sa . MARtNKO:-E havemos de acreditar mais 
em estrangeiros do que no nosso ministro? Os 
ministros da Inglaterra e da França poderião ter 
interesse em dizer isto ; mas o nosso nobre 
c<>llega não podia ter interesse em D l'B i\ludir ; 
declRroa categoricamente que nil.o tinha dado 
instrucções para que tal intervenção se pediRse. 

Ora, isto affeetava muito de perto ao plenip•l
tenciario brazileiro, e não me consta que elle até 
hoje offerecesse uma contradicta ao nobre ex
ministro. 

Disse porém o nobre deputado:- A intervençilo 
sr. deu : os ministros da França e da In~laterra 
assegurárão que ella foi pedida ptslo Brazil; e era 
dever do governo brazilt11ro demittir aquelle pie· 
nipotenciario que tinha exceJido os seus pod&res. 
- Perd~e.me ,o nobre deputado, uão vejo torça 
neste argumento: a missão especlnl do Sr. vis
conde de Abrantes era janto á liga das alfandAgas; 
se teve essa out.ra missão, que a camara me 
permittirá que chame incldtmte, elh llcou inteira· 
meu te completa; por que razão sa ha de demittir 
o ministro que se acha em outu commissào ? 
Entende o nobre deputado que se um ministro 
em um ponto excedet em qualquer cousa as suas 
instrucções deve logo ser julgado inhabilitado 
perpetuam~nte para todas as outras missões f 

Sr. presidente, entre ns muitas causas qu11 
disse o nobre deputado alg11mas plenamente me 
satisfizerão. Quando !aliava o meu lllustre collega 
eu disse:-Eis-aqui cumo se vai approximando e 
quasi que se verificando a conciliação, isto é, a 
conciliação dos pensamentos, daR idéas, dos prin
cípios.- A camara se recordará que na sessão 
passada foi aqui objecto de grande debate um 
tratado qne o governo do Braz1l entabolára com o 
dict"dor de Buenos·Ayres. Os nobres deputados 
que sustentárão com l.odo o vigor as conveuiencias 
dessa negociação vêm reconhecer hoje qua a polí
tica que se deve seguir no Rio da Prata é a 
nenhuma intervenção do Brazil. (Ápoiado.r.) E' 
justo que os nobres deputados reconheção hoje 
que esse tratado não era conveniente, porque o 
resultado delle seria aniquillar-se a independencia 
do UruguAy. Eu adapto esta politica, conheço 
que é ella a que nos convém seguir; porém, 
o•eus IBuhotes, ~u nio desejo por tai fórma a.taT 
as _.mios ao g~~verno, . que elle não siga outra 
polltica quando por ventura julgue conveniente. 

No · principio do 1eu discurso a este respeito 

pareceu-me que o nobre deputado nos accusava 
de querermos intervir nos n egocios de Urnguay, 
ma" ao depois dec\arou·nos que os brazileiros 
naquelle estado soffrião vexaçõ~s da parte do 
governo do Uruguay. Ora, querArá o nobre de
putado, que dada e>~ta circumstancia, deva o 
Brazil manter - ~e conRtantemente na política da 
niio intervenção, ou da neutralidc, de 1 Crt>io que 
não pôde querer; entretanto acecusou a com
missão de não tPr propo~to qu~ se dissesse muito 
ex plicitam ~nte que a cam;ora approva, qner a 
política da neu~ralidade nós negoeios do Rio da 
Prata. Eu declaro muito francamente que se a 
camara declarass6 110 governo, que a unica poli· 
tica conveniente aos interçsses do Brazil nas 
republicas do Rio d11 Prata era a política da 
neutralidade, a camara faria um desserviço ao 
paiz. Eu entendo que a política da neutralidade 
seguida até hoje tem siJo a mais conveniente 
ao>S interesses do Brazil ; e a commissào assim 
entendendo, dá a sua plena acquiescencia a essa 
politica ; mas a commissão, considerando as gra·· 
vissimas complico~ções que naquelles estados po· 
deráõ apparecor, não quiz ligar o governo r.om um 
VOlO Rntecipado. 

Não desejo es tender-me mais a este respeito, 
porque conheço a gravidade das circumst•1ncias ; 
tratemos das nossas relações com a Inglaterra·. 

A•lUi devo dizer ao nobre deputado que tenho 
de lastimar-me do uma unica cousa ; e é que a 
natureza me não dotasse Je uma memoria tão 
feliz que pudesse conservar tudo quanto o nobre 
deputado dis;e na s~ssão antecedente para repe· 
t1l ·O ag.,ra. Reconhecf'ndo, como o nobre deputado, 
a inju:itiça do acto do parlamento bntaunico que 
sujeitou os navios brazileiros á jurisdicção de 
tribunaes estrangeiros, peço comtudo ao nobre 
dllputado a permissão de submeter -lhe uma obser· 
Vilt;do em respusta á censura que fez A commisaão, 
ist.o é, d>l não ser demasi&damente exp\icita, 
de não assegurar ao governo um apolo pode
roso e r .. rte, emllm de niio levar o governo a 
uma declaraçlio da guerra. Quando a .:ommis~ão 

r.
ropõe que a camara allance ao throno franca, 
~ai o unanime ·colldjuvaçilo na sustentação dos 

lntoresHe>< e da dignida,io nacional, nilo exprime 
com energia o pun~amento da camara f Senhore~<, 
vozeR, provocaçõ~~. não dllo direito. E~tamos 
fort•,s no nosso direito ; entendemos que sempre 
quo~ uma questão tilo complicada, uma questão 
desta ordem se possa re, olver em paz, de uma 
maneira honrosa e conveniente para ambuM os 
paizes, isto é prererivel a uma dtoclaraçiio de guerra; 
u1a11 ao mesmo tempo entendemos que se por 
ventura injustas exigencias se apresentarem, 
provocacõE.>s indevidas, então cumpre sustentar o 
nosso direito, nl\:o recuar diante de qualquer 
saerificio (upowdos), e é il!lto o que muito explícita· 
mente a commissão propõe. 

Quereria <> nobre deputado que a commissão 
dissease-declare·se já e já guerra á Inglaterra T 
Que rst~ultado poderíamos tirar desta imprudencia T 
Nenhum. A commissào propõe que se falle ao 
mundo inteiro quando diz que conta a opinião do 
uoiverso que sujeit.a as grandes e pequenas 
naçõ~s ao seu severo trib11nal, e eu direi mais q11e 
co:~ta tambem com a lllastraçào do povo in~lez, 
que estou persuadido ba de reconhecer o nosso 
diro~ito, assim como a sua honrada e independente 
magistratura principiou a reconhecei-o. Feliz
mente o governo inglez não faz o que quer ; acima 
delle ha um outro poder, é o poder .da opinião 
publica. Em um paiz onde exisw o systema repre
sentativo tão puro como na Inglaterra. devemos 
conllar q.ne a opiniio publica, forçando o g~ver_no · 
a fazer JUstiça a todos os povos, faça-nos JUStiça 
tambem. . 

Se porém os fados têm decretado que seJamOII 
nó:s o unico povo em cujo apolo se nio manifetlte 
esn opioiio publica, se os fados têm · decretado 
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que devemos sustentar o nosso direlt'l pela força, 
então, senhores, creio que não haverá. um 
brazileiro 'lua recue diante do sacrificio. (Muitas 
apoiados.) A:-razem-:>e as nos:~as cidades, do alto 
tie nossas montanhas, do ><eio de no:>sas maLtas 
dirigiremos supplicas ao Creador dos homens; 
levaremos nossos votos mesmo a todas as nações 
do universo, teremos emfim a satisfação de dizer: 
-perdemos tudo, mas salvá mos a honra (apoiados); 
-que digão os vindouros quando virem arrazadt1s 

versão sobre a maneira de encarar os ne~tocios 
publicas e as grandes eonven!encias do estado. 
Ne~te caso fica indicada logo no principio da 
sessão áe camaras e ao ministerio a marcha que 
tem de se~uir, e aproveita-se a sessão legislativa 
em trabalhos dP. utilidade publica. Mas quando 
as discussões se apartão d~ste terreno, quando 
são formatlas as recriminações reciprocas, são 
int.-iramente perdidas para o bem de paiz. 

Creio que esta disr.ussiio não pôde dar a conhecer 
a opiniã;:, da can~ara sobre a política do actual 
ministerio, porque esh• não é ainda bem conhe
cida. O ministBrio é de hontem. Os nobres mi
nistro~ da justiça e dc. imperio nesta casa, e o 
nobre mini~tro ds marinha, fizerão varias de· 
clartlções. Mas são palavras, sen-hores, são pro
grammas, e estes não gozão hoje de grande 
cre<iito. O mesmo nobre ministro do imperio 
parece dar-lhes pouca importancia, e tanto que 
appellou para os f,tclos. Eu appellarei para os 
factos tem bem. 

esta soberbo. capital e outras cidadP.s do imperio: 
-desappareceu o Brazil, os poucos filhos que delle 
restào jazem no :>eio das mattas ; mas o Brazil 
desappareceu com honra. 

Mas, nutrindo a commissão todos estes pensa
mentos, estas ldéas, entendi que não deve prin
cipiar desde jll com provocações indevidas, com 
opposição de palavras, donde nada mais pbde 
resultar senão complica"ção dlls negoclos ; emfim, 
males ao~ interesses dll paiz. Portanto, Sr. pre
sidente, acredito que o que está consignado é 
aquillo que convém que a camara dos deput:~dos 
diga á eoróa, que a C>lmara diga ao paiz. Mar
chemos com prudencia: procuremús a resolução da 
one~tiio de uma maneira airosa para ambos os 
governos .•• Quando fór occasiào, o paiz saberã 
levaotar·se como um só homem para resistir a 
aggressões injusta~. a pretenções exageradas. 
Neste empenho póde sem duvida a corôa contar 
com o apoio unanime de todos os brazileiros, 
porque então desapparecerâõ os partidos, desappa
receraõ as nossas dissenções intestinas, nós 
guardaremos as nossas dissenções, e diremos:
façamos a Ruerra ao estrangeiro que iniqua e 
injust~mente nos pretende supphutar. (Apoiados.) 

Nada mais tenho a accrescentar. Acredito que 
tenho defendido pelo menos tanto quanto posso 
11ão só a redacção do voto do graça~. mas ainda Olil 
princípios uelle enunciados, tanto pelo que re~peita 
á politica interna, como pelo que toca á política 
externa. Temos de ouvir outros oradords da oppo
eiçào, e muito desejo eu que e~ta uisc11ssiio, pelo 
menos no que respeita a relações exteriores, não 
se resinta nem de longe do espírito de partido 
que nos divide. 

O Sa. PaEsiDI!:NTE:-TPm a palavra o Sr. Pall· 
lino José Soares de Souza. (Movnnento geral de 
r.tttencao. Profundo 1ilencio.) 

o Sr. Pauuno:-~Ao pretl!ndo occupar-me 
do esty\o e das palavras da reapnata que se 
discute, e por iMto não ac:ompauhllrd nesta parte 
o nobre oraJor flUe me prect~deu. Voto contra as 
idea.. da t·esposta, e as~im n1io discuto as suas 
palavras. Proc11rarei chamar novamente n dis· 
cussão para o largo terreno t~m que na sr:gunda 
parte do seu discurso a collocou o meu !Ilustre 
amigo deputado pela f-labia. que orou antes de 
hontem . Estas discussões são pois mui graves e 
mui ~<olemnes. Procurarei, cingindo-me á resposta, 
examinar a marcha que seguio a administração 
anterit)r, nã<l s6mente pelo que respeita aos oe· 
gocios ex:teriores, como tambem pelo que toca aos 
internos. 

Estou todavia convencido, Sr. presidente, que, 
attentas as nossas círcumstancias e o estado da 
camara, não póde esta discussão e a votação que 
ha de ter luRar sobre ella, ter aquella impor
tancia, significação e resultado que est,•s dis
cussões e votaçõP.s costumào a ter nos paizes 
onde o !'ystema rPpreseritativo está regularmente 
assentado. Têm ellas por fim fazer conhecer ao 
monarcha a opiniilo das camaras sobre a polit\ca 
seguida pelos seus ministros. Tem por fim revelar 
as forças e as tendencias das diversas fracções de 
ctue se compoem as cs.maras. T~rminada essa 
lata, se o miniaterio ven :e, fica consolidada a sua 
es.istencla, e fortalecido pela maioria que o· apoia, 
ent.rega-tte com segurança {L direççil.-> dos negocias 
publico•- Mas ieto acontece qo•ndo e88U lutas 

Não póde tambem esta discussão e a sua votação 
revelar as forcas e as tendencias das diversas 
fracções da casa. Esta o ministerio aetual re· 
solvido a conservar n>lS províncias certas posições 
feitas pelo seu antecessor 'f Esta resolvido a for
tificai-as em caso do nacessida,Je? Taes são, se
nhores, as questões da época. E' sómente a 
~olução destas questões que ha de descortinar 
definitivamente a physionomia da eamar>4. 

Uma importante fracção da camara procurou 
em uma das s~ssões precedentes sahir da posição 
equivoca e dubia em que está collocada, inter
paliando o nobre ministro do imperio. 

O Sa. Fs:auz E Oln'aos SENROREs:- Apoiado. 
O Sa. P~ULINo :-0 nobre ministro do lmperlo 

dc!xou-ns na me~ma incP.rt;,za. 
O Sa. N. MAcHADO dá um aparte que não 

ouvimos. 
O Sa. PAOLINo:-Pordóe o nobre deputado, e11 

nilo tenho por fim molestai-o. 
(H.:t outros aparte.,.) 
O Sa. PAOLINo:-Ora, senhores, nós já mill· 

tl&mos juut .. n. Militámos juntos durante a admi
nibtraçiio d~ 19 de :Setembro (apoiados) ; rn1litámos 
juntos durao te a admini~tração de 28 de .Março. · 
(Apoiados . ) Og nilbres deputadl)s prestârão a 
erisall a.tmlnifltraçõe~ um apoio VKlioso, e creio que 
era tambem conac:iencio!lo. 

O SR. N. MACHADO (com vehemencia) : - Qual 
a razllo da 1101111a diviRào 'l A infidelidade. 

O Sa. PaE.SIDENTE:-Attenção. 
O Sa. PAULINO : -Sr. presidente, se a nobre 

commissão de resposta á falia do throno, seguindo 
o PXemplo do senado, se tivesse sóroente limitado 
a parapbrasetu a falla, e a responder tendo em 
consideração a administração actual, talvez não 
tivesse lug>\~ esta discussão. Ao menos, eu estava 
pouco disposto a t omar a palavra. E~peraria que 
os horizontP.s se tornassem mais claros. Não 
procedeu porém assim a nobre com missão. (Apoia
dos.) Pondo inteiramente de parte a administração 
actual, foi tratar s6mente da passada, para en
deosal-a. Será isso muito respeitoso para a pre
rogativa da corOa ? 

O Sa. D. M.uio&L:-Apoiado, não o é. 
O Sa. PAULINO: - R~tira-se um mlnisterio na 

occasião da abertura das camaras. Não entrarei 
no exame dos motivos por que esse ministerio 
se retirou. E l<>go depois vem a maioria da 
camara declarar solemnemente que elle tinba toda 
a sua confiança. ·Isto é sioglllar I E' mais uma 
prova de que não temos aystem• representativo. 
lÃpoiado•. l 

A. respost-. que ae diacute tem a6mente por flm 
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tecer louvores á administração pa11sada. E' contra 
isto que me levanto. Vejsmos se ella mere•:eu 
bem do paiz. Examinarei primeiramente a sua 
marcha pelo que re:~peita á gerencia dos nep;ocios 
exteriores. 

Começarei por declarar que adapto intP.ira· 
mente a distincção feita por um meu illustre 
amigo. deputado pela B .. hia, em uma das sessões 
prece<ientes. Eu enxergo tambem na adminis
tração de 2 de Fevaro>iro, duas épocas diatmcias. 
Uma, que foi sómsnte notavel pP. la sua iuqua
lificavel e incomprehensivel 1mprevidencia. Na 
segunda tratou-se com muita activ1dade, e com 
um talento que aiaguem póda contestar, de re
mover as difficuldadt!s e as complicações que a 
primeira accumulára. (Apoiados . ) Não sil con
seguia esse fim, senhores, e uem, a meu ver, 
era possível conseguil-o. O nobre ex-mintstro dos 
negocio~ estrangeiros, deputado pela província de 
Minas Geraes, achou uma posição feita pelo seu 
antece ;;sor e pelos seus co !legas. (Apoiados.) Não 
podia demc.ver-se della. Os erros commettidos 
nas relações internacionae>< produzem todas as 
suas consequcneias. E' difficil, e a maior parte 
das vezes não se póde retroceder. Não acontece 
o mesmo que quando elles são commettidos em 
negocias internos do paiz. Pódem então ser 
emendados, póde-se voltar atraz ; são negocias de 
familia. 

A falla do throno annuncia-nos a passagem 
desse bill, ou acto do parlamento britannico de 
8 de Agosto do anno passado, que sugeita os 
navios brazileiros que fizerem o trafico a tribunaes 
inglezes •. Ninguem póde deixar de r~cunbecer que 
este bill é altamente att.,ntatorio á nossa sobe· 
rania e independcmcia.- Eu creio que a adminis
tração de 2 de Fevereir0 podia têl-o ev1tado. 
Vejamos se o posso provar. 

Quando essa administração subio ao poder, 
faltava um anuo e um mez para a expiração dos 
15 annos marcados no artigo separado de 11 de Se
tembro de 1817, para a terminaçao das disposiçõas 
da convenção addicional de 28 de Julho de 1817, 
regulamento e instrucçõ~s annexa~. EstBs dispo
sições não tinllão podido ser sub~tituidas por 
outras, pela natureza de algumu das bXigeocias 
do governo britannico. 

Ti.nharnos uo entreLanto o exemplo de P .utllgfll, 
que não devêra ser p~rdido. A administração 
passada não podia ignorar qae em 1837, quasl 
em igu.•es circumstancitas, tinha pa~sado no par
lamento ioglez, um b11l que autori~ava a captura 
dos navios portuguez11s su11peitos de se empregarem 
no trafico, e sujeHava as pes:~ou e prJpri'lda.Je,. 
nelles apprehendidas aus t.ribunlles briLannicos . 
Não pod1a lgnorRr que recentemente a legação 
britaonica havia declarado ao g<1verno impertal, 
que se elle s., recusasse a entrar em novos ajustes, 
Sua :Magestade Britannica só por si e com seus 
proprios recursos tom>tria medidas para o cum
primento da amplíssima obrigação escripta na 
convenção da 23 de Novembro de 1826, pela qual 
tinhamo~ tomado para nó~ 011 tratados, e conven
ções celebrados entre a Grã-Bretanha e Portu,;:al 
rel~<tivamente ao trafico. 

tivo, e nós não a temos hoje. Invocai-a-bel 
purém, quando se tratar de negocias exteriores, 
porque ahi ella deve existir. E' preciso que .ella 
ahi exista. A. solidariedade é um poderoso ele
mento de forç~. Se em algum caso se não póde 
dispan>~ar a solidRriedade, e as maiorias grandes, 
ine~uivocas e deciáid .s, é quando se trata das 
relações exteriores. E' prt~ciso que o minis· 
tro que se apreaenta a tratar, appareça forte 
com o assenso de seus ccllcg-ls, e p~lo apoio 
do paiz. (Apoiados.) Assim não culpo sómente 
o nobre ex-ministro dos estrangeiros deputado 
pala Bahia, calpo to4os os collegas, e com espe· 
cialidade dous nobres senadores por aquella prO· 
vlncia. Um já foi min istro do Brazil em Londres. 
Outro já foi mini;;tro dos negocias estrangeiros. 
Não podião IJ!norar o est.ado complicado dos 
nossos negocias com a Inglaterra relativamente ao 
trafico, e principalmente o segundo que tanto 
ajudou a complicai-os, assignando em 1835 com 
Mr. Fúx, aquelles ignominiosos artigos addi· 
cionaes, que tarllo embaraçárão novos ajustes; 
artigoB que a camara não se atreveu a ratificar 
durante cinco annos até a época da maioridade, 
e que de então por diaole nenhuma das admi· 
nistraçõas qaa tAve o paiz se atreveu a utificar 
tambem. 

Entrarei agora na demonstração da proposiçii.o 
que acima enunci<Oi. 

Sr. presirientP., a expir:1ção da convenção de 28 
de Julho de 1817, do r egulamento, e àas instrucções 
annexas, veio abrir na legislação do paiz conAi· 
de <aveis lacunas. Por ella é que tinha lugar a 
apprehensão e perdll das embarcações apprehen· 
didas no trafico, Cl'ssando aquella couvenção não 
tinhamos lep;ielaciio alguma que a determinasse. 
Por•1uanto t>U não con~í<lero appiicllv~l ao caso a 
legi slação que temo~ sobre prezaa. E•sa le!lislação 
é quasi t ->da anterior ao tratado de 22 de Janeiro 
de 1815 que abolia o c.ommercio de escravos ao 
norlll do Equador. e a outras convenções poste· 
riores. Não podia portanto eomprehender A.presK· 
mento~ t"eit•1S por um commcrcJO que nio era 
então prohibido. 

Qu!lndo paHsou o codigo do procosao e a& lei de 
3 de Dezembro de 18tl, ruoccionavil'l as com
mi~sões mixtas. Por .,uas urllu julgados muitos 
casos relativos ao trallco. A.alm aquellaa leia 
nàl' tiuhào provid'lnciado 11obre elled. Expi· 
rando a referida cunvunçl\o erl\o preel!!as novu 
providencias p~ra preencher aquellas lacunas. 
O ne~bre minlatro doa negocioa estrangeiro• rll" 
con bece Isto em seu relato rio. Diz elle, fallando 
da extincçd(l clail eommiBMÕ•B mixta•: <~ Nesta 
C••Dformidllde, fizerilo·ae as convenientes partici
pações pelo mlni~terio da justiça, dec ,arando 
co'tlpeteute.t as justiça• ordinariaa :10 paiz, para 
to :narem conhecimento dos processos tlos navios 
Cllpturado" por causa do trafico illlcitc de escravos, 
emqaanto ae não organisa~se um regulamento 
especial para tae01 julgamentos. » 

Portanto, o ministerio reconheceu estas lacunas, 

Qual foi porém a marcha do ministerio de 2 de 
Fevereiro sobre tão graves a~s_ump~os ?_Nadll..fez, _ 
não deu· passo · algum, até o dia 1~ de Março de 
1845, dia em que notificou a terminação dos 15 
anuos, que expiraviio no di•• seguinte. 

Antes que passe adiante direi, qud no qae tenho 
dito e ainda vou dizer, uão tenho .sómente em 
vista cetisurar o nobre ex-mini•tro dos uegocios 
estrangeiros, deput.a.to pela provmcia da Bahia. 
Nà<>, senhores, o mea fim é censurai-o " aos seus 

e a necessidade Je SUJ?pril-as por meto de regula
mentos. Aqui, divirJo eu em parte do nobre 
ministro. Creio que as providencias que ha a 
tomar Hão __ ca_b.e.m_lo.das_na. alçada -de .um -rep;ula- 
mento. Tal é a perda da:~ embarcações. Creio 
que algumas medidas dependem de leis. 

Mas, senbores, se nós reconhecíamos a exis· 
tencia dessas lacunas, se estavamos e estamos 
dispostos a enchei-as , cumpria ·tazel-o a tempo. 
Cuutpria tomar ll esse respeito providencias antes 
da toxpiraçiio da convenção, 6 manife~tar assim a 
tempo a iutenção de comprir as obrig~tçi5d8 que. 
contrahimos. Se a intimaçio em lugar de ser 
feita na vespera do dia em que expirava a 
convenção, tivesse sido feita com antecedeneia, 
se tiveaae sido acompanhada da publicaçio doa 
necesaarioa regulameutols, da propoaiçiG ·du 

c.>llegas. . 
Não pretendo invocar a solidariedade ministerial 

quando se tratar de negocias internos do paiz. 
A solidariedade é uma das principaes condições 
e talvez l'laa mal~ dii!iceia do systema representa~ 

~-0 l *> 
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necessarias leis, teria iRso contribuído muito para 
evitar esse bill insultuoso. 

Ainda mais. E11 cbamar'li a attençãa da ca
mara sobre a nota n. :.l que acomp,mha o rela
torio dos negc..:-•os -'Slrangeiros. E~ta nota é 
escripta pelo nvbrc ex-ministro dos negocias estran
geiros deputado por Mana:S Gcraes !\O Sr. Ha
milton enviado AXtraordioario e ministro pleuipo· 
teuci~rio de S. M. Britannica. 

O commissario juiz britannico da comt»~issiio 
mixta punha duvida á expiração da c0nvenção 
addtcional e r~gnlamen tos annexos, fundado em 
uma ordem do almirantado britannico. O n()bre ex
ministro significand!l ao Sr. Hamilton a estranheza 
que CH.usára ao governo imperial se_melhante 
duvida, da qual cedeu depots o comn,tssarl•l á 
vista de ordem de> sau g!lveruo, accrescenta : -Não 
se recusando " govt.rno do Brazil a qnalqu.,r 
nova convenção justa e razoavel, que tenha. por 
fim o accor.1o de medtdas adaptadas ás novas 
c:ircumstancias, para evitar o trafico da escrava
tura, o govern <t de S. M. o ltnpP.ra.tor nutre a 
intima confiança de que o de S. .M:. Britannica, 
não consentirá entretanto que sa pratiquem actos 
que, com a protecção que o governo imperial 
de'l'e aos seus subditos, nfl'enderiào directamente 
a independencia e a sober Rnia da nllçiio. Mas 
para que este ohj ecto fique de uma vez resolvido, 
e não possa dar occasiào a confiictos prejudiciaes 
aos subditos de ambos os governos e contrario 
á boa harmonia que deve subsistir entre os mesmos 
governos, o abaixo assignado recebeu ordem de 
S . M. o Imperador para det:larar desde j à ao 
Sr. H. Hamilton, que aos plenipotenciarios no
meados para a celebração do tratado entre o 
Brazil e a Inglaterra se transmittirão as conve· 
oientes instrucções para f ... rmularem acl refere· 
dum um artigo addicional sobre este assumpto, 
etc. 

Reconheci 1-se assim a c~mveniencia de substituir 
a convenção addicional dt:~ 28 de Julho de 1817, 
que havia expira.io , por uovae e,;tipulaçõea. 
Procurava-se evitar o golpe que deu o b1ll oul 
nossa soberania e ind.J p.,odencill. E qu11ndo? E•n 
2 de Julho de l!:l45, que ó a data da nota que 
acabo de citar. Ora, o bill pHKSOU em 8 de 
Agosto do mesmo anno, um llld t~ hSis dia1 
depois. Assim quando o bill !oi proposto, .. mesmo 
quando vas~ou, nã,, h1Hill noticta tun Londrdd 
de que estav11.moa dispo11tos a tr.atar. Já era 
tarde. 

Perguntarei eu agora se acaso ~staa proposições, 
qu11 o lt·•verno depois julj:!ou conveniente faz•. r, 
fossem lembrad .. ll ll tempo, llt> tiv~ss<~rn sido r .. itas 
com aot<~ce•l~ncia, ulio terião poJido embarllç&r 
a propositura u me.m<J a phsagem do bill' 
Q•umdo esse bill passou, sówente t:xistia em 
Londres a simples intimação da expiração da 
convenção addicional. Assim esto11 convencido de 
que poderíamos tP.r evitado. e!lse io~ult<J, fazendo 
a tempo o que fizemos depois. E quando apezar 
de tu.to, o btll tivesse sido pr(lposto e houvesse 
passado, ter-ooa-hiamos enchido de mais razão e 
de ~ais ju~tiça ainda. Todas as vezes· que as 
naçoes ma1s fracas têm de lutar com as mais 
forte, devem encher ·&~ da maior somma de razão 
possível. A justiça-te-m ·muita ·rorÇã: Pôde -ser 
sWfocsda, mais em br~ve recupera seus fór::~s ·. 
(Apoiodos.) 

Vejam'ls agora qual foi a marchl\ da adminis· 
tração de 2 de Fevereiro no Rio da Prata. Não 
foi maia teliz. Tomarei por ponto de partida o 
dia a de Fevereiro de 18!4, em que o mioisterio 
passado tomou a direcçio dos oegocios publico&. 
Procurarei fixar a nossa posição no Rio da Prata, 
nessa época, e examinar qual ella é agora. 

Quaudo essa administração entrou para o poder 
aegulamos do Rio d,. Prata um ~ystema de 
slricta neutralidade. Era ess•· o systema seguido 
por diversas •d·•·inistr~Açõea precedent..s, e que 

com razão tinha ;;ido julgadCl prefdrivel. Oribe 
ameaçava M<Jnteviol~o. coa:lj tiVado por forç!ls 
argentinas, mail Rosas alle;.::ava q11e no t~rritorio 
orie ••tal se f,,rmavão r~un•ões doi dasconteo1tes 
argentinos; que J.alli, auxiliados e socc.,rridos 
p<! l•> g•>Verrto oriental, ou tlllvez melhor por Fructo 
Ri v era, tinhão sahidu as expedições que tinhão 
invildido por tre:~ vezes a província de E~ttre
Riüs, teod., á sua testa Lavalle. Que Rivera 
promovêr<l a insurreição de Corrient<!s e se unira 
a Santa Cruz para fazer a guerra á republica 
Argent;'1a. Allegava obrar am justa d~ fesa, e 
que ns infiuenci~>S que domioaviio a BaniJ.a Orien· 
tal erão incompatíveis com sua tranquillidade e 
segurança. 

Dizia ·se que Oribe era creatura de Rosas, e 
que a sua entrada e governo em MontAvidéo iria 
alli assegurar a iofi11encia daAquelle. Mas isso, 
como reconhece. o nobre ex-ministro dos negoci"s 
estrangeiros em uma das notas á legação de 
Montevidéú, juntas ao r elatorio, são questões de 
intlueocia, e essa influencia não destruía neces• 
sariantente a independencia de Montevidé<l que 
não se julgava ameaçada. 

Tinhamos naqualla época alguma difl'erença com 
a Confederação Argentin~. nascida< do não recooha
cimeuto do bloqueio de Mo•ltevidéo, em Setembro 
de 18!3, mas essas ditlerenças estavão em ter· 
mos de sanar-se, e talvez fossem sanadas se a 
administraçàJ d<l 2 de Fevereiro não tivesse 
procrastinado es~e negC~cio até que sobrevierão 
uovas c••mplicaçõ~s, como ''8 que resultárão da 
fuga do general Paz e da intervenção. 

Tal era a nossa posição qua11do vaio a lnter
vençiio. 

Pelo que toca a intervenção, eu nii.oi ar~tucr.eo· 
tarei com o memort~ndum du Sr. vittcondfl de 
Abraotes, que niio vi, a ú11 qual posso pruscl~~tJir. 
Creio que u nobre visconda nlio iria fa~er ao• 
governo11 :ia Inglaterra ou da Frlluçu propoaiçõoa 
dd qua ndo ti\"~t~sa sid•.1 incumbido. 

Ma11 qual era n 1\m dossa mi1111ilo t Prot"ndla 
o Br~tz•l por melo dellll traz•r a .1-'rançll e tL 
Inghtlarra a extlrc~r urna nnva tnf'diaç!\u amll(avel 
" .. ~tu armas 1 1\lou "ID \fl·ll a Inglntorra t•nha 
otr~r~Jci ,iu ,. 11u11 uaHJlaç1lo, 11 tlulu 11i•l ·• r••pt~llida 
P••r Uuono11 Ayrn~. E111 1Ht2" a l<'rançl& t1 a 
ln~tlat .. rrll procurl\rol<> com .. me .. ela m":ltllr nova· 
ment ... A CIUilllrll d•v • Kall•lr a•HIHI I!IH& mtidil&ç4o 
foi r~cebada llln Buun•IK Ayr•l<. A11 communic11çulll 
rf!tlpedtVIIII f11rllu rtlm.,ttiJa~ a\ aal11 doR ropret<tm· 
LanteR, ., 11hi ,f .. rt\.J lug •r " di•C•II~Õ~A calurol\118 
e violtJ nla~. P11rte tltl popul.&çiln d., B11~nos - Ayre11 
pP.rcorreu as rttns acump~nhada dd m1:aicas 
nulatar~s, com grttus de-M .rrào os llKtrangt~iros, 
-que fdz echoar mesmo debaixo das janellas das 
lagaçõe·s de França e de InJZlaterra. A mediação 
foi novamente repellida, e a França e a Ioglattlrra 
reconcentrárão - ~e novauneote na neutralidade limi· 
tando se a proteger a seus subditos. O que íamos 
nós pois fazer provocando uma totervenção ami· 
gav~l? O simples facto de ser provocada por nós, 
e de fazerm os parte della faria mudar as cousas t 
Persuadir-se do contrario, seobores, é ittnorar 
completamente ã- nTstõria co-ntemporãrleL_E,__n·ão
conhecer a tenacidade do caracter do homem, em 
verdade extraordinario, que domina a C·•nfederação 
Argentina • Os factos recentemente occorridoa 
demoostrão ainda mais o que acabo de dizer. 
Quando os mioiatrog das potencias interventoras 
se apresentárão ultimam<!nte no Rio da Prata, 
ant~:s de recorrer aos meio~ da força, teotárào 
novamente os meios amigaveis. E not·~·se a dif· 
ferença das circumsLanc1as. Oll'drecia·Be uma 
intervenção amigavel , p••rém j~ acompanhada 
de armas. A insurreição de Corrlentea, apresen
tava-se orgaoisada, mais forte e ass11.stat!ora. O 
Paragua;y ~inha-ae declarado em boaüliclade a 
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Rosas, e auxiliava os corrientinos com 20,000 
soldados.· 

Tínhamos nós por fim saber da Inglaterra e da 
França a seu pensaml!nto ácercl\ da sustentação 
da independeneia de Montevidéo? Mas ambas 
essas potendas tinhão-se obrigado por trat.ados 
a manter essa independ!!Dcia. Depois do offere· 
cimento da sua mediação em 1842 tinhào -se 
conservado ínactivas, certamente porque entendião 
qu" aquella independencia não era ameaçada. A 
natureza dos factos que a pcJderião ~·rejudicar não 
tinha mudado. Nós m~smos que, em virtude de 
um artigo da convenção preliminar de paz, e 
por intere5se proprio dP.viamos manter aq uells 
independe11cia, não a julgavamos em perigo, e 
tanto que nos conservavamos e ainda conservamos 
em neutralidade. 

Q11e fim pois pc.dia ter & missão do Sr. visc<:nde 
de Abrante~ '1 Pedir a França e a Inglaterra que 
movessem Rosas a fazer ce wnosco o tratado de
finitivo de paz,promeltido na convenção preliminar 
de uaz de 30 de Agusto de 1828 't Fóm pueril, 
senliores, esperar que duas nações, que têm no 
Rio da Prata interesses, talvez não muito con
sentaueos com os nossos nos fossem .-ervir alli 
de l'rocuradores. 

Teríamos pur fim a intervenção armada? Não, 
porqutJ toda a correspondenci& junta ao relatorio 
dos n~gocios estrangeir<ls repelle esta idéa . 

Excluída~; e~sas hypotheses, q•1al era o nosso 
fim 1 Confesso que o não comprehendo. 
Es~a nova intervenção teve sim um resultado, 

e bem triste para nós. Servimos de causa, de 
pretexto a França e a Inglaterra para int.;rvirem 
armadas. Fomos dar uma cór amHica:~a a essa 
int~:rvenção. E era isso muito c•mven iente, menos 
para nós. Reparem os nobres deputados nas notas 
do ministro de Montevidéo juntas ao relatorio, 
na~ quae~ insiste que accedamos á intervenção 
armada como aggregados, e como um elemento 
americano de primeira importanci>\. A inter
venção europea é odiosa na America. Quando 
Mr. Guizot, ultimamente quiz justificar a ad
hesào da França á Inglaterra na CjUeatl'io da 
incorporação <le TPxas aos Estados Unidos, in
veuton um systema de oquilibrlo americano que 
a Europa devia procurar manter. Esse systema 
foi vl~orosamente combatido nas camaras frnnc:ezas 
e entre outros por Thier~. e produzia uma sen· 
snçil.o multo desagradavt>l nos Et~tados-Uni<ios. 

Ora, esta cór amerlcan a nós é que a fomos 
dar á intervenção, e eu o provo. 

Citarei "m primeiro lugar as respostas dadas 
pelo ministro dos negoe\os estran~eiros de França, 
Mr. Guizot, na camara dos pares a varias argui
çõf?s que lhe farão feitas relativamente aos ne
gocios do Rio da Puta. Teve isto lugar na sessl\o 
de 15 de Jan<:!lro ultimo. Diz elle: " O nosso 
terc•<iro motivo é a chegada de um plenipotenciario 
do Brazil o Sr. visconde de Abrantes, encarre
gado d., vir expõr aos governos inglez e fraocP.z 
a prejulzo que lhe causava este estado de cousaK, 
e a sua disposição a intervir. Esta. mlssiio do 
Sr. visconde de Abrantes deu lugar a uma de
liberação commum ent.-e os governos inglez e 
francez. Houve quem se admirasse aqui de uma 
_i!!_i_ctaJ.iy_a_que_ter.iiL.Sidn......tcmad&-pelo--góv~n 

- inglez. A fallar verdade, não houve iniciativa 
senão da parte do Brazil. Os governos da França 
e da Inglaterra forão solicitados, instados con
junctamellte, e tomãrlio conjnnctamente uma re· 
solução. Era evidente para nós que uma int~or
vençio ia ter lug~r. quer da parte do BrRZil, quer 
da parte da Inglaterra. Niio no~ convinha que 
apparecesse uma Intervenção i qnal fosaemos 
eatnnhos. Foi isto o que nos resolveu. » 

Reft~riret agora as palavraa do conde de Aberdeen 
mmistro doa negocios &Btrangeiros da Inglaterra 
na sesaio da camar" doa lord11 de 19 de Fevereiro 
pro1imo pa81ado, e que ae acbão no Time1. 

DP.pois de fallar das mediações o.fferecldas em 
18!1, e pela Inglat.,na e pela. França em 1842, 
accrescenta elle: - Nos dons annos seguintes o 
governo de Sua Magestade não deu passo algum 
nesta mataria. A guerra continuou (no Rio da 
Prata) e os sl:us honores augmentarão ditaia
mente, bem como os prejuizos do commercio 
britannico,-e mais adiante accrescenta:-Como 
Buenos -Ayres proseguisse na sua carreira, no 1l.m 
de dons annos chegárào de todas as partes re· 
pr<lsentações ao governo de Sua :Mageatade sobre 
este a~sumpto, e por fim tawbem do governo do 
.Brazil.-0 nobre lord (lord Beaumont a quem 
lord Aberdeen responde) parece crer que o Brazil 
sahio de sua esphera iotromettendo ·se nestes 
negocias (parece que lord Beaumont en~nde que 
nós não nos •ievemos envolver r!OS negocias do 
Rio da Prata), mas o Brazil é uma potencia 
vizinha, interessada na tranquillidade do Rio da 
Prata, e que procura evitar que a paz das suas 
provincial! fronteiras seja perturbada ou ameaçada 
por aquellas hostilidades. 

Ora, abi está o que resultou .da marcha que 
seguíamos e dos passoa que demos em semelhante 
negocio. Estas declarações são muito graves, e 
têm grande peso pela importaneia e posição das 
pessoas que as fazem. · 

Entretanto vejamos qual é a nossa posição 
hoje no Rio da Prata. 

Sr. presidente, nós temos direitos e interesses 
muito importantes no Rio da Prata, onda já 
fazíamos um avultado commercio. Possuímos uma 
das margens do Uruguay, e muitos dos con· 
fluentes do Paraná O futuru da extensa e im· 
portautisslma província de M:atto-Grosso, de uma 
parte importante da província de S. Paulo, e 
mesmo de parte da província de S- Pedro do 
Rio Grande do Sul, depende das questões • que 
se podem agitar hoje .no Rio da Prata, quanto á 
sua navegação e a dos rios que nelle desaguão, 
e por elle dão sabida para o Atlantico. 

E como somos nós já alli tratados '1 Deste 
morlo, senhoNs. Por decreto de 22 de Outubro 
do anno passado o govArno oriental lmpoz sobre 
as m~.>rcadorias que sobem e descem pelo Rio da 
Prata uma verdadeira contribuiQ~C de RU(Ir:a, 
que vem a rocahir em noa~a" embarc&ÇÕt!~. E 
com que direito impõe ella? Ella nlo é 11enbora 
dessell rios. Se ella tem uma d~• m'lrgena do 
Uruguay, nós tambem po~au\mM uma. Se el\a 
possue contluentes do Uruguay, nós tambem poa· 
auimu!l eonfluonlea do P&r11nA. 

Pelo decreto de 8 de Outubro do meAmo anno 
pa~sado, tambem do governo oriental, toi antori
sada a navegação do rio Uruguay e Param\ , 
sujeitando à v1aita n.a ilha de Maralm Garcia, •• 
en•barcações que sabirem de Montevidéo e or:ie· 
nando o embargo dellas, 1UBAdo ni\o cumprilo as 
formalidades prescriptas. 

Lembrarei mais outro facto, já mencionado em 
a sessão precedet~te, por um meu illustre amigo, 
deputado pela Bahia. Os eonsules francez e inglez 
em Montev\déo fiztrão e:n 16 de Outubro do anno 
passado um annuncio em IJDe declaravão que 
todos os navios que subissem o Uruguay e o 
Paraná, devíão apresentar seus papeis nos consu
-ados----de--Inglatena e de- Fraoça- pãi'a serem 

visadvs, e que sem esse requisito seriio os ditos 
navios reenvíados para o dito porto de Montevidéo 
para serem sujeitos ao que sobre elles ae resol· 
vesse. 

Q11em eonhecer o estado 4!m que estt hoje a 
Baoda Oriental sabe que n~tda se fu alll sem 1 1nei· 
nuaçio e aequieseenela doa ministros daa poten
cias lnterventor11&. 

Asalm se eatã dispondo e regulando a nnegaçlo 
daquellea rios em prejutzo do no880 commereio e 
dos nossos direi toa, direitos que temos nio a6mente 
como ribeiriuhos que JY.)DIOI, por . po11nlrmoa aa 
mar1ena da alguns, e que noa 1io UHtfurados 
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pelas disposições de um tratado. Refiro-me ao 
artiRO addicional da convenção preliminar de paz 
de 80 de Agosto de 182S, entre <> Brazil " a repl:l· 
blica das províncias unidas d(> Rio da Prata. D1z 
elle : -Ambas as altas partes c:ontractantes se 
compromettem a empregar os m··ins ao s~u alcance 
afim de que a navegsçào no Rio da Prata e de 
todos os outros que nelle vão sahir seja conser
vado livre para uso de uma e outra toaçlio, por 
tempil de 15 annos, pela fórtna que se ajustar no 
tratado definitivo d~ paz. 

Taes são os nossos direitos, tal é o modo por 
que somos trnt.dos l Tal é a posição em quf' a 
administração de 2 de Fevereiro nos collocou alli l 
Estamos sem impClrtancia , sem posiçiio , sem 
aft'eições algumas no Rio da Prata • Estamos mal 
com Rosas porq11e não sanámos a tPmpo as diff'e· 
renças nascidas do não reconhecimento do bloq11eio 
de Mautevidêo em 18-12, e demos lugar a que 
surgissem depois nov~~os complicações. Estamos 
mal com Rosas por cau~a da fuga do gener&l Paz, 
e porque provoclunos, ou pelo menos f ,lUlOS serv ir 
de pretexto á intervenção européa. Estamos m~l 
com a republica Oriental, porque ~endo p~ovocado 
a i~:~tervenção , recusámos dept.u; coadJUV~&I-a , 
quando para isso fomos por vezes instados pelo 
governo dessa r epublica, encerrando-nos na neu
tralidade. 

E é m11ita para receiar que esta no~~a posiçiio 
pelo que respeita a Montevidéo en1peiore á vil:;ta 
dos acontecimentos que ahi tiverão ultimamtlnte 
lugar. Rivera desbmbarcou e tomou o commando 
das forças orientaes. Declarou, é verdade, que 
nã(l pretendia ingP.rir-se no gov~rno. M<~.s quem 
se persuadir que Fructo Rivera ba de permanecer 
tranquillo se outra v(!z lhe sorrir a fortuna, de:.~· 
conhece inteiramente o caracter ambiciosa, iu
quieto e tu1 balento desse caudilho. (Apoiados.) 
Elle já. nos fez bastante mal pel~~os suas alliaaças 
com a republica de Piratiním, com a qual fez 
tratados, e á qual por vezes prestou auxiliv~. Hoje 
deve ser-no;; ainda mais adverso, J>orquP. uqui o 
retivemos, negando-lhe os p11.ssaportes. Não cen
suro essd facto 4ue approvo. refiro-o como facto. 

Referindo o estado dos no:~sos negocios na época 
de 2 de Fevereiro de 1S44, no Ria da Prata, eu 
.nã\• considerei o reconhecimento da independt-ncia 
do Paraguay, como uma complicação. Direi por
que, e coma que em justificação propria. 

Durante a administração, não me recordo agora 
se de 2a de J1.1lbo 011 de 23 de Março, foi nomeado 
um encRrregado de nP.goeios para o Paraguay, o 
Sr. Antonio José Lisboa. O Sr. Lisboa esteve em 
J;)uenos-Ayres , Rosas teve conhecimento dessa 
missão, e não pratestou. Sendo m\ui-tro dos 
negocias estrangeiros o Sr. senador Honorio H er
meto Carneiro Leão, annunciou em seu relatorio 
a ini;eoçio em que estava o governo imperial de 
reconhecer a independeneia do Paraguay. Ros:ls 
tambem não protestou. A legação argentina zulsta 
cõrte teve conl:!ecimento da missão do Sr. Pimenta 
Bueno, creio que em princípios do nnun de 18!4, 
e sómente protestou em Fevereiro de 18-15, mais 
de um anno depois, e quando já tinha canbecí
mento da missão do Sr. "Visconde de Abrantes e 
d!i intervenção. Logo, não foi o reconhecimento 
do P8raguay, por si só, que trouxe e;sa nova 
difiiculdade. Foi o procedimento do ministerio de 
2 de Fevereiro relativamente á lntervençiio que 
converteu em aggravo aquelle reconhecimento. 

Eu receio porem que do Paraguay nos venhão 
outros embaraços que ooropliquem essa neutrali
dade que nos temos 'Proposto seguir. 

O Paraguay tinha declarado a sua independen
cia. Tinha reunido um congresso u~toclonal que 
havi., toma.do varias deliberações, e tudo isso 
tioha participado ao governo imperial. Este 
resolveu reconhecei-o. e ~ara essa missão foi 
nomeado o Sr. Pimenta Bueno. Eatavamoa no 
iiOUO direho . 

O Sr. Pimenta Buen.) levou instrueções para 
tempo d-s paz relativas a um trabdo de limites 
de uavegação fluvial e de cornmercio. A admi
nistração que lh'as deu não podia prever que 
havia de vir outra '1Uil iria pravocar a inter
venção Puropêa no Rw da Prata, e que essa 
i ll terv.:nçào irra alterar profun<Jament•J as ralllções 
úaqutllas republh:as umas com g.s outras. Cumpria. 
P··rtanto, logo qut~ se annunciou a intervenção, 
dur iiO Sr. Pimenta Bueno instrucçõ~s que o 
guiassnm na nova e melindrosa posição em que 
ia achar-se. Erão ellaa tanto n1ais indispensa
veis, porque era muito de rbceiar que o Pa.raguay 
tomasse uma p~rte actíva na l11ta, como na verdade 
tez contra a Cooftlderaçào Argentina, da qual 
tinha aggravos, e contra a tal nutria abafados 
resenti111 · 11tos, Não sei se o Sr. Pimenta Bueno 
teve inn.rucções, ao menus em lempo. Receio 
muito que o seu procedimento tenha colllpro
mettido alli essa neutralidade de qae pretflGdllrnos 
guardar. Se o Sr. Piment•\ tev~ instrucções a 
tempo, parece-me que, ou não as cumprio, ou 
que nella$ forão mui pouco consultados os nossos 
verdadeiros interesses. s ~ r.s não teve, quem 
ser i• o culpado das nov><s complicações e em
baraços que dabi poderáõ vir ? 

Senhores, o espírito cansa quando quer des
enredar e explicar toda esta marcha da admlnis
tração de 2 de Fever~iro pelo que respeita aos 
negocios exteriares. Eu s6mente a sei explicar 
de um modo, e creio que acerto. 

Pelo que toca ao bill e aos negocias relfltivos 
ao trafico, a administração passada não teve por 
muit., tempo conh.::cimento da existeocia do ar
tigo separado á convrmção ad,ilcional de 28 de 
Julbo de 1817. pelo qual essa convenção expirava 
no dia 13 de Março de 1845. Por isso fez a 
intimação na vesp .. ra de~se dia, e nada preparou. 
Isto é, Sr. presidente, nós já tivemos uma admi
nistração que ignorava os direitos e obrigações 
do imperio escriptos em tratados solemnes 1 
(Apoiados.) · 

Quanto aot1 negocíoa do Rio da Prata, explico 
o seu procedimento pelu. seguinte maneira, e 
creio que tambern acert.; . A administração pas· 
sada teve ·em certa epoca velleidades de guerra 
com a Confederação Argeutiua. Velleidades se
melhantes ás das criança11 que querem, e logo 
d.;pois não querem ; que quert>m sem saber por·
g_ue, ,; logo nio querem sem razão sufficieute. 
Estas velleida.:ie~ precipitárão a administração 
em um syste1na oppoeto, e quando quiz recuar, 
já estavamos compromettidoa. 

E todavia a nobre commissão em sua resposta 
diz ao throoo estas palavras : « Lamenta e 
camara dos deputados que dure ainda a luta 
sanguinolenta travada entre as republicaa vizi
nhas ; e formando com V. M. Imperial votos para 
que cedo ~ermine uma situação tão a11iietiva para 
a hu•nanídade, eonfla qu~ a sabedor• a de V. M. 
Imperial, que, no meio dos mais graves confiictu:!, 
tem mantido até agora o decoro e a paz do 
imperio, seguirá em todos os casos com provisão 
e [ortaleza a política que convier aos intert~sses 
e á dignidade do imperio. » 

Que tem mantido até agora o decoro do im
paria, diz a nobre commissão. Oh l S1lnhores I 
o decoro I 

Eu não pretendi>~ mandar E>menda alguma á 
mesa, porque, qualquer que ella seja. sei que 
não ba de passar. Todavia, em cumpr>mento do 
me11 dever, e em d~aencargo de minha conscien
cia, 111andarei nma emenda aupprimiado a pa
lavra-decoro. 

0 Sa. RoDRIGO'II:i DOI &NTOI:-E tem rul\o. 
Tem ruio. Depoia iremoe l biatoria. 

O Sa. P•ULIXo: - A.ntea qae me oceupe do 
eume da marcha da adminlat.raolo pauacli ~~elo 
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que respeita aos negocias internos, farei algu· 
oras r~fiP.xões sobre alguns topicos da resposta. 

Começarei pelo seguinte, e deixarei os ante
rions para o fim, porque prendem com outra 
parte do meu discur»o (!~): « A notificação feita 
pelo güverno de V. M. Imperial ao da Grã· 
BrP.tanha de que havião cessado as medidas esti· 
puladas entre o Bra~il e a Inglaterra tendentes 
a reprimir o trafico de escravos era uma conse-

#quencia necessaria da expiração das conv .. nções 
quo ~existião entre os dous governos e regulavão 
esse assumpto. » 

A notificação era uma con~equencia da uxpi· 
ra.;ão das C•lnvenções, diz a illustre commissào. 
A notificação porém não podi<L S'lr uma canse· 
quencia da expiraçilo, e tanto que a precedeu. 
A convenção tXpirava por si mesmo no dia mar
cado, independtmtemente de notificação. A uoti
ticação era port~.wto no caso presente uma simples 
advertencia ou lembrança de que a convenção 
expirava. Se o artigo separado ex1gisse a intimação 
para a expiraçi>;o da convenção, como exigia o 
ultimo tratado que tivemus com a Inglaterra, 
então a intimação seria indispensavel, e não 
consequencia da expiraçãc., mas sim uma condição 
iodispensavel para que esta se verificasse. A 
intimação portanto no caso em questão é apenas 
uma advertencia, uma lembrança. 

UM SR. D~>PUTA.DO dá um aparte que não ou
vimos. 

O SR. PAULINO:-Perdóe-me o nobre deputado. 
A intimação foi feita no dia 12, e a convP.nção 
expirava no dia 18. Ora, eu nunca vi os e:lleitos 
andarem adiante das causas. Creio que a nobre 
commissüo quiz dizer -1ue a expiração da con
~enção era necessaria, qt<e devia verificar-se á 
vista da letra do tratado, que não podia ser 
contestada. Mas, se a nobre commis,;ão quiz 
dizer isso, póz aqui um paragrspho inteiramente 
inutll. O governo brazile1ro declarou á le11ação 
britannica que a. convenção expirava no dia 13 de 
Março, o governo britannico adherio á fallá do 
throno, e ninguem diz o contrario. A que vem 
pois e~te paragrapho aqui ? Ea peco ã nobre 
commissão que o supprima, porque em verdade 
não lhe faz honra. 

Em outro topico da resposta diz a nobre com
missão: « O cre11cimento das rendas publicas, 
senhor, é ainda o fructo·dt>sRa politica, que da a 
paz ao imperio, e o resultado da circumspecção do 
governo de v. M. Imperial. » Aqui re .. ponde a 
!lste outro topico da falla do tbrono. (LI.) 

Aasim, o crescimento da renda é attribuido a 
-politica do ministerio passado e eu digo que nilo. 

Para o provar recorrerei a uma autorídaJe que 
certamente nilo é suspeita á nobre commlsaão. 
Re.:orrerei ao relatorio apresentado nesta casa, 
na sessão passada, pelo nobre ex-ministro da 
fazenda, senador pela Bahia. Note a nobre com
tni.;:;ão primeiramente que a prop.1sta apresentada 
neste anno orça a renda em 2t,800:000S. A pro
posta apresentada na sessão passada orçava em 
26,000:000$. Logo, 11este anno ha diminuição de 
renda pela propria confissão do ministerio. Como 
pois vai a nobre cvmmissão fallar em crescimento 
de renda devido . a essa política do ministcrio 
passado? 

Mas quando houvesse esse augmento, a que 
causas seria elle devido 'I O relatorio que citei 
responde: « A receita do exercício de 1843 a 1844 
ainda não é conhecida, mas como já inclue al
guns dos impostos novamente creados. e outros 
melhorados, etc., orça a renda em 26,000:000$, 
sendo o augmento de 6,000:000SOOO. 

« Esta di1ferença (prosegue o nobre ex-ministro 
da fazenda) provém principalmente da elevação 
dos direitos de importação na nova tarifa, que 
esta em vigor desde 11 de Novembro do anuo 
pa1aado. • 

Portanto esse augmento de renda provém dos 
impostos novamente creados, e da elevação dos 
direitos de importação. Ora, aquelles impo~tos 
f·•rão creados pela lei de 21 de Oatabro de 1843, 
no tempo da administração de 20 de Janeiro, a 
qual, com a maiorta que a sustentava, arrostou 
toda a impopularidade que taes creaçõt>s costumão 
trazer (apoiados), afim de obter novos recursos 
ao estado. A tarifa foi mandada org••nisar pel>l 
lei de 30 de Novembro de lSU, passada na admi
nistração de 23 de Março. Es~:~a tarifa foi orga
nisada durante a admiuistraçiio de 20 de Janeiro. 
O ministerio passado achou-a feita, retocoa-a, 
emendou-a talvez, e a mandou public"r. Como 
pretende pois a nobre commissão arrancar aqaillo 
que pertence a"s outros para dal-o aos seus pre· 
dilectos 'l 

O SR. MA.RINHo:- Não ha intenção disto. 
O SR. PAULINO : - Comtudo o orçamento da 

rec'3ita neste ann'l é menor do que o do antece
de .. te. E note-se que concorrem causas poderosas, 
méramente eventuat>s para que a nossa renda 
aag•nente actualmente, causas ás quaes julgo 
inteiramente alheio o ministerio passado, e que 
uaturalrnente a nobre commissão lhe não querera 
attrlbuir. Fallo dos desastres <>ccorridos na ilha 
do Caba e nas possessões hollandezas, as quaes 
produzem generos coloniaes. A diminuição de 
productos nessa8 parageus havia de produzir 
alguma escassez nos mercados da Europa, e con
seguintemente a elevação dos preços. Ddhi ha de 
provir necet~sariamente augmento dtl renda. 

A commissão como que escureceu um pouco 
este outro topico da falia do throno : « Ser-vos
ha apresentatio o orçamento da receita e despeza. 
Por elle conhecereis, etc.-, os esforços que tem 
feito o meu governo para estabelecer, por meio 
de reducções jadiclosas o indispensavel eqailibrio 
entre a renda e a despeza do estado, sem o 
gravame de novas imposições. » Senhores, eu 
creio que isto foi escripto sómente para illadir o 
paiz. Auvtrtll que eu considero a falia do throno 
como peça méramente ministerial. Esta falla 
circula por todo o irnperio, imprime-se em todos 
os jornac~, a • passo que 01:1 orçamentos e re
lat.,rios andno nas mãos de poucos. (.Apoiados.) 
Entrtltanto, procurando-se verificar a quanto 
montão e::~sas judiciosas radueções, que nos dão 
a consoladora esperança de ver equilibrada a 
nossa renda com a nossa despeza, vê-se que 
montão a 61:000$1 E i~to para um" nação, cuja 
d1vida sobe a mais de 150,000:0008 I Em ver
dade, se prose~uamos ne~te andar, podt!remos 
daqui a 100 ou 200 annoa obtHr o desejado equi
líbrio. E para obter essas reducções esgotou 
o miniaterio passado todas as euas forças I Fez 
esforços I 

O nobre deputado, relator da commissilo, que 
me precedeu enamerou entre os titulos de gloria 
da administração passada o haver ella se~uido 
uma mat<cha conforme ao systema representativo. 
Qaanto a mim, estou convenctdo do contrario, e 
creio que ella o estragou. 

E!'lsa admmistração, na sessão passada, deixou 
o pai:~: sem lei Je nrçamento. Teve todavia d~as 
sessões reunidas, mais de oito mezes dP sessao. 
Tinha uma maioria immensa. A minoria era o 
mais possível diminuta. e não lhe póz tropeços. 
Apezar de tudo isso, ficamos sem orçame.nto~ e 
ainda ha poncos dias votâmos um proVIS<Jrlo. 
Parece que assim iremos vivendo de orçamentos 
provisorios. 

Sómente temos um .exemplo de haver-se passado 
uma sessão sem que se fizesse lei de orçamento. 
Foi em 11:!29. E recorda-se a camara do que a 
de 1830 disse, quando se reunia, na resposta i 
falia do throno ! Ddixou cabir estas severas 
palavras, fallando do rninistario de então c- U_m 
miuisterioJ sob cuja administração vio a naçao 



Câmara dos Deputados -Impresso em 13/01 /20 15 16:31- Página 13 de 18 

158 SESSÃO EM ~2 DE MAIO OE 1846 
lntP\ra terminar uma sessão sem le\ de orça
tnento, facto unico na~ m:~narchia>< ro>preo;enta
tivos modt:rnan1ente constituid•s.- Hoje tudo ~ão 
louvores. 

O Sa. 11!-~.RI:SHO :-E P.m 1839? 
O SR. P<\ULINO :-E todavia a fixação annual 

da receitll e despeza publica é uma das ba$eS 
fundamenta,;s do systema rerre8entativo. E' uma 
das primeiras garantia~ ...• 

O SR. MARI:SHO :- E em 1839? 
O SR. PA.oLI:so :- :r-;ão ha paridade. Não houve 

Emtão duas ses~õ.~s reunidas. Rec0rde se o uobre 
deputado desses tempos. Essl\ legislatura contava 
uma opposição num ~e rosa e C•>mpacta. O lado a 
que pertence o nobre deputRdo contava mais de 
trinta membros e muitos oradores. Então ti
nhamos systema rt!presentativo. O tt:rreno era 
disputadv pa\mu a palmo. O nobre deputado bem 
o sabe. 

O SR. MARlNIIO :-Apoiado. 
O SR. l'AOLINO :-A sessão passnda foi .las 

mais longas e tambem das mais estereis que 
temos tido. O miuisterio nunca se apresentava 
-para pôr-se à testa da maioria, para diri~~:il-a, 
para curomunicar-lhe algum pensamento. Estas 
queixal~ sahirào do sdo da mesma mawria. Eu 
não tinha eot.io assentn n;\ casa, mas recorda
me de haver lido discursos em que alguns dos 
nobres deputadvs .la maioria se queixo.vão de que 
o minist"rio não appareci•, de qufl não os arre
gimentava, de que não lhes indicava a marcha 
qu11 havião de seguir. 

Foi apresentada, e discutio-se nesta casa um" 
lei de eleiçõe8, lei da maior transcendeucia no 
estado em que nos achamos, lei que pod~ria curar 
muitos dos males que actualmente nos afiligem .•• 
E q11al foi a comportamento do ministtlrio ? 
Tomou elle parttJ nas discussões? DiriJ!io-as ? 
Daix .. u elle entrevet· o seu pensamento ? Não era 
do teu dever dirigir, apresentar as suaa idéas, 
fazer com que a maioria ''a aporovasse, >~e hou
vesse concordia, ou modificai-as, f11zendo con
ceesõt<s razollveis e justas para haver accordo 't A 
adminbtraçào nunca se deve occultar quando Ae 
trata de f:!raves interesses do el:ótlld•) no governo 
representativo. A administração passada occulton
se sempre em todas essas questões. nunca ap. 
pareceu no:llas. 

Outra questão importKntissima e de extraordi
nario alcance se apresentou, a saber : a que era 
relativa ao art. 61 da constituição : questi\•>, cuj~ 
solução podia alterar profund11mente as {Qições da 
uo,.sa orgnnisação politica, nullificar em muitos 
casos um do" ram·•s do poder h•gislativo, um 
corpo necessariamente conservador, e despll-o de 
grande p~&rte da sua importancia e prestigio. Pur 
ventura •xpõz A. administração o SI!U pensAmento? 
Interveio quando se tratou disto ? 

O Sa. MouRA. MAa.U.RÃEs : - Interveio no se· 
n•do. 

. O Sa. PA.OLrNo:-~or isso ~ssa ses11ao que durou 
o1to mezes fo1 a ma1s olStenl de todas. Foi per
dida mEstno· pafa- o lado a ·qu-e- -pHtence a- nobrd-· 
maioria. E de que provéro isRo? Não provém 
certamente de falta de capacidade dos me'!s 
illnstres collegas. Provém de vicio na mane1ra 
porque fóra form:,do o ministerio, do vicio das 
eleições, das complet~~os exclu.,õe~ que nellas ti
verão lugar. Para que o systema reprasentativo 
se verifique é preciso que t ,Jdos os inter~sses 
t<!nhão orgãos nas camaras, que hajão represen· 
tantes de todas as opiniões. 

O Sa. MARINHo : -Já nos vamos conciliando 
mnito. (Apoiados. ) 

O Sa. PAULINO:-Sempre tivestes nesta casa 20 
a 30 membro~ do vossu lado. 

O SR. MuttNHo:-E em 1842. 
O SR. PAOLDw:-Ob I senhores I Em 18-12, vós 

vos l\uicida><ttls. {Apoiados.) 

O SR. D. MANOEL:-Não toquemos nisto . 
O SR. M.\RINHo: - P11zeriio-nos a faca na mão 

e empurrqrão-nos o braço. 
O Sa. PAOLtNo:-ProvinbQ de vicio na orga· 

nis11çiio do ministerio, porque est"' não tinha sido 
tirado da msiori" 1.1ue "apoiava. Tinha aido tirado 
do laào opp"sto. Era na sua maioria composto de 
transfuga~. {Apoiados.) Era composto na sua 
maiOria de homens que nunca estiverão com a 
illustn maiori11 da casa: de homellB que tinhão 
coajjuvado os seus adversarios, e algum haverá 
que não concorreria pouco c·~·m su:l s informações 
e cons-'lbos para algumas das medidas que a 
nobre maioria tanto t<l!O e,;tigmatisado. Não havia 
homogeneidade portanto eutre o ministerio e a sua 
maioria. Quando muito havia-a nas paixões. Se 
assim não fóra ttria aquella ad111inistraçã <~ p~o. 
posto a revogação ou reforma da~ leis do conselho 
de ~st!ido e ~o processo, ainda . que fosse_ por 
grat1da,, (apo•ados), e para não deiXar a mn10ria 
ficar perante o pai;>,, como ficou. 

Niio acompanharei o nobre deputado que ma 
procedeu, sobre alguns pontos. Eu quizera evitar 
todas aque\las discussõe~ que tendem a recordar 
pa,;sadas desgraças e a irritar paixões odiosas. 
De:>ejtira pôr de parte re.:rimina<.;ões reciprocas. 
A co.mara tem-se occupado muitlls vezes com ella~, 
sem fructo alguDI par,, o paiz . Diz-se: -Vós 
removestes magistrados. -Responde-se: - Vós 
removestes tambem.-No tempo da regencia pouc11.s 
remoções houverão. Ap;>arecêrào em maior nu
mero no ministerio da maioridade. O ministerio 
que se lhe segui" fez tambem bastantes. P.:.rén\ 
grande parte d .. Uas teve por fim reoar>~ções, 
outras farão exigidas pelos acontecimentos de 
S. P~~oulo e Minas. O mmisterio em hostilisado, 
er:• prec1so que 8e defendesse. A primeira lei é a. 
da existencia. 

O Sa. FaANÇA. LEITE:-Provocando a resistencla 
e dep•Jrtando. 

O Sa. PAULINO:-Isto é outra causa. Se quer 
c'kamar a discusaü.:> para esse ponto, eu res. 
ponderei. 

O SR. FRANÇA L!i:rTE:-Responda. 
O Sa. PA.oLmo:-Eu poderia responder agora; 

ma~ julgo f!lelhor declarar uma vez por tocias, 
que 11ã•) ace1to a discussão por esta maneira. 
Não aceito uma dl11cussiio de todos oR dias ~' 
de t.~da~ a11 occllsiões. Aceito-a de um modo. 
(Com (orça ) Accusem-me. (Apoiados.) Assim 
potlerã ter lugar uma discussão larga, que com
prebenda toda a materia, uma discussão que 
apre~<ente rflsultados. Estas pequenas discussões 
•le t•>dos os dias sómente servem para cançar. 
lno~titua-se uma discussão rPgular, accusem-me. 

UM Sa. D.EPtlTA.DO:-Não têm coragem para o 
fuer . 

O SR. PAULINo {com vehemencia):-Se enten
deis que violei .a ... constituição_d.o__p_Aiz.,_o_~QS§Q___ 
devP-r é accusar-me. E se não fiz~rdes, e repro
duzirdes todos os dias estas arguições, considerar
me-hei autorisado para dizer que se me não 
accus .. is é por falte de coragem. {Apoilldos e n.do 
apoiados.) 

_O Sa. D. 'MANoEL (com (orcca): - Apoiadis· 
s1mo. 

O Sa. MAtmmo:-Ante!\ será generosidade. 
~ Sa. 0TTONt :-Para ser julgado pelos carn

phces. 
(Bana grande IUIUrt"D tta •ola.) 
O Sa. PAULtNo (com "o.a- patNodnl:-Sr. pre. 
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sidente. Parece-me que a diseus~ão va1 tomar 
um caracter apaixonado. Não quer•> irritar mais 
com o que aindli tinha a dizer. Não desejo irritar 
paixões, e por isso, concluindo aqui, santo-me. 
(.Apoiados.) 

ALGUNS SEN!IOB.ll:3:-0h 1 
O Sr. Mendes da. Ounb.a. :-Sr. presi

dente, eu n>io venho disputar com a nobre com
missão sobre as regras e preceitos da art~ 
oratoria, porque entendu que a commissão não 
está obrigada e nem disposta a soffrer um exame 
de rhetorica. 

O Sa. FEBRAZ:-E' razão forte. 
O Sa. MENDE~ DA. CUNHA. : -Oh\ Pois houve 

occasião em que ella requeresse exame? Nun<'a 
foi exame sem o ter requer1do. Será porém estylo 
novo. 

O Sa. FERRAZ : - O merito do discurso não 
está ahi. 

O Sa. MENDES DA. CUNI'I.a.:-Tambem não com
bato o pensarnent•) do seu discurso, porque ainda 
que elle pudes~e ser tachado de equivoco, cr>ntra
dictorio, e de todos os vicio~ que tão gratuita
mente lhe attribuio o nobre daputa.lo pela Bahia, 
não seria este o meu objecto, até porque entend•> 
com Czcero que não é o pensamento, mas o 
sentimento, a voz da natureza, A a prova da 
verdade, vox ncatur~ et argumentum verieatis. 

E eu tenho toda a confian.;a nos nobres senti
mentos da illustre commissào, e por isso a 
acompanho neste~ sentimentos. Ora, ist•) não im
pede o dizer que tenho um presentimento, qu.,., 
se consigo por algum esforço tiral-o da cabeça, 
eil-o no coração. Isto prova bem que o coração 
tem suas razões que a mesma raz.io não conhece: 
e tant" assim é, que 'lU mesmo não sei explicar 
o meu presentimento. Não admirll, porque já disse 
Santo Agostiuho, fallando do tempo: « Nada mai,; 
claro do que quando se me n.l\o porganta. o que é; 
e nada n1ais ob~curo de qu~ quando "e quer que 
eu o explique. Si nemo ex me qucerat, sio, si. 
quiJ!renti. explicare nelim, nescio. » 

Pvrtantv rt~pito qu,, acompanho a nobre com· 
missão no::~ l.'entimento<~ expressados no seu dis· 
curso, c"rto que o me11 resentimento é antes urn 
effdito de minha orgaoisaçã" qu~ de outra alguma 
causa. 

Ntio me eno~rregarei <ie responder .ls observaqõea 
do nobre deputa·Jo pelo Rio de Jl\no;iro, sobre o 
que diz respeito a c•mducta de algun~ tniDl!llroll 
que já Corà•• encarrega.ios do~s negocoo11 dt1 no~11a11 
rdaçõ .. os ~xtt~rillre!l: la. p•>rque ignoro a hllloria 
dos Cactos que ~ue rererio, e até por•JUe nunca 
me fiz c.ugo de fazer a cleftlsa de ~ovemo n"uhu1n: 
tenho-lhes dado o ruea voto uo~ .:att<>• qttt! •ne 
parecem de toda a j11stiça. Creill qull alguns d"" 
senhores a quem se referem os fa.:t••ll ~tcczuado11 
pelo nobre deputado pelo Rir> de Janolro 011t:io 
presentes, elle~ têm a pal.,vr~t, e se defenderão. 
Mas, f11.zeudo ab,tracç.\o dt~ pes-<•laS, aeere~eon to 
que a relação destes factos, se Co rã o tão exacta
mente acontecido~ como o nllbre deputado rollsrio, 

__ n~Ld~gra!:!de van~~!!!..-~.!16 p;ld<!ri!lo_S~J.:v_~r 
<ie mu1to se servissem de correctivo aos que Já 
forão ministros, e de exemplll aos que ho·1verbHl 
de o ser. Deos o permitta. 

O nobre deputado, referindo·$& a uma fracção desta 
ca~a. disse:- uma fracçào ambígua, cbeia de 
receios, etc.- ; tambem disse que e lia o acom
panhou nos negocias .de Setembro de 1837. Creio 
que não ae referio a mim. 

O Sa. So.t.aF.s DE Souu.:-0 nobre dep11tado não 
estava aa casa. 

O Sa. MENDEg DA CwrB:A. ·-Sim · mas estive 
e~ 1840 a~ 18~. temp:J em que os ~eus negocias 
••n~a cont1nuavão ; porém creia que não era 
mw&o facilacumpauhal-o. (Apoíaao1.) 

Porém os nobres deputados a quem talvez o 
n<lbre deputaio s;; ref<Jre tlstào presentes, e têm 
a pa_lavra, e elles se defenderáõ victoriosamente. 
(AtJotados.) 

Q':l>lnt·• á suppo,ota ambiguidade em que talvez 
m~ JUlgu~ o nobre deput'ldo cumprehendido, não 
veJo. ra_zao para que assim o pense. Q11al é a 
amb1gu1dade dos meus amig·1s? Não conheço nada 
ma•s exploc•tamflnte pronuncia:io do que a sua 
adh~são ao governo. (Apoiados.) Salvo se entende 
o _nobre depu~ado que. as palavras em política 
nao. representao as ideas . . . Mas fallemos do 
re.·e!o: suppouharnos que existão ou exi~tissem 
rece~os ; sabe o nobre deputado se elles já. forão 
d•ss1pad•1s? Mas SllPP•>nhamos que não forão 
amda: enten.Je 4ue devíamos ter um procedi•nento 
que os suppõe reaLtsados ; pois não aconselha á 
;:n..,ral e a ju~tiça que confiemos nas promessas 
solemnemeute feitas, emquanto factos contraries 
se ho11~ere'!l• 00s indiquem o rumo que satisfaç~ 
a consctencta, ao menos para escapar aos remorsos 
da cumplicidade na discordia ? 

Sr. presideute. o nobre deputado pela Bahia 
que p_rimeiro fallou no voto de ~raças, tocou em 
negoc10s de Pernambuco, da amada terra d•> meu 
n>~.scirnento, o que me fez lembrar o seguinte 
con~elho pr .. ferido em um di~curso de um dos 
illustres membros do senado:-Trate cada um de 
uma proviucia, porque um outro triltotrá de outrB e 
assim todos terão o seu santo-. E11 quero ago~a 
ser o santo de Pernambuco. 

A accu.saçãll do nobre deputado foi que o Sr. Chi
chorro coagia os eleitores psua o eleição de •enador 
e que nas chap"s vinhào certos nomes de Manoei~ 
de Snu~a. Ora, senhores, uma accusBçào desta 
t>rdeon, sem pruva, que credito merece? Os 
precedentes honrosos do Sr. Cllichorro da Gama 
não autorzsão a n~nguem (apoiadol) para affirmn.r, 
gew _exuberantzss•ma.s provas, e ern lug•lf tito 
publico fl solernne, que elle coage os eleitores 
e pretenJe extorquir· lhes o votl} ; e como extorqui~ 
voto~ áquolllll •1ue teto o:~ votos de toda u pro
víncia Y 

O SR •. N. M:A.CEAoo: -Apoiad·J; não é capaz de 
extorquir votos. 

O Sa. MztNDII:R DA. CuNUA:-0 Sr. l!rlaiiOel de 
Souza é um eldadtlo rt:dpeltavel, é um cidr&dllo 
dzstlncto e vice-prealdente du. provlncla ; 011 factos 
d11 IIUI& VioiiA publica e prlvttda al\o outraa tanta11 
provaa de leu merzt•> 11 dilltillcçzlo ; e não podiR, 
S"m Krn11 11rro 11 ~r~&nJe tnjurla, aer tratado pelo 
Sr. dtlplltl&d•J J11 uma ma1111irr& humilhante I A sua 
r••putaçilo ru\o tl111Jt!lld>~ d•Jtl ~logioa do nobre 
d!!putt&·Jo. Ma11 n•\•• pi\ra aq11i. 

O nobre deput~&J,, •t" B<\llit&, por occasião do 
orçotule•ato, dia•~ que aobre PPrn11.mbuco pesava 
u•na •~rl11 J+~ cala•ni l>&•le• e dtiiOiuõ~a. Eu creio 
q u~ <l ll ·lbrfl do~putado só quiz fali ar das demissões, 
m·•~ ~ão gran•le il o horror r1ue lhes tem que 
náo pôde derx<Jr de a!l clas~ilicar na ordem das 
Je~graças e calami•Jad<ls. Eu exponho ao nobre 
deputado quae11 são as calamidades que pesáo 
sobre PeruambUC<), 

Sr. presidente~_ !lrnll. _ _legião de _empregados...pll.-
!>l!cos. entr~ _os quaes militào juizo1s de direito, 
Juzze;: mun•c1paes, empreg'\dos de f~zen•1a e de 
secrettlrla, fizerão o proposito de insultar o pre
s~den~e da proviucia pelas gazetas de um modo 
tao mdzgoo e b!lixo, como não ha exemplo 
em parte alguma do mundo desde a inveução da 
imprensa l 

O Sa._ LoPEs G.\HA:-Na secretaria do governo 
se rev•ao as p1:ovas dos periodieos que insulta vão 
a Sua Magestade. 

O Sa. MENDES D.t. OoNB:A.:-Com isto elles nada 
!êm conseguido mais do qoe provar o que silo por 
mdole, educação e costumes ; os seus criminoso• 
precedentes não provariio melhor. 
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UK Sa. DEPUTADO:-E' o partido da orlem. 
O Ss. ME.~D~S DA. CosHA. :-Da orden• '1 \. • • • 

Então eu me interrompo. A ordem não é per si 
só uau principio social, ella é ant<~s um mo\Jo da 
manifestação do principio sobre que asS"<Jnta a 
sociedade. Ha muitas especies de ordem ; tl, neste 
sentido, a ordem reina, por exemplo, na. Asia, 
â sombra da cimitarra e do colvete ; na Russia, 
com os 1\USpicios do captiveiro, do azorrague ; 
reina a ordem nas mina~ da Siberia ; reino ... em. 
Varsovia quando o col•JSSO do norte despeJaçava 
n herolca e inf<lrtunada Poloraia ; reinava em Per
nam bu::o no tempo do cemiterio do Arraial, etc.; 
e não obstante, em toda~ estas especies de ordem, 
a lei moral era escandalosameute ultrajada, porque 
para eilas não são nada os interesses do povo, e 
tudo se resolve no interesse de um lUdividuo ou. 
de uma imperceptível minoria. 

Mas. seja qual fór a ~specie de ordem, o in
dividuo ou a minoria, eu estou ptlrsuadido e espero 
no Todo-Poderoso que, ou o Brazil h:\ de retro
gradar ou cada um se ba de contentar com a·tu•llo 
a que tiver direito (apoiados), por seus talt:Jntos 
e virtudes; porque é bem sabido que aquillo 
que era falsD \! absurdo no regimen feudal é mil 
vezes mai$ absurdo no governo constitucional de 
nosso:; tempos. 

Mas eu coa~tinuarei na minha historia. Digo 
ea. Sr. presidente, que os escriptorea de que 
fallava são homens dejZenerados, p<l rque a eept!cie 
human~ uão escapou á degen~raçào, que é uma 
enfermidade da uatureza pnmitiva. Isto nà.o 
admira; o que me admirava era a indifferença 
do governo a respeito d~ um bando da hu· 
mens que procura minat·, sem escolha de meios, 
tod~s as ba.;es da ord-em publica. Lembra•me 
ouv1r a alguns prai~iros qu~ o Sr. ministro da 
guerra, huje da fllZP.nda, nllutralisava com sa11 
voto as melbore~ delib~rações de s eus collegas 
para pór termo a esta desordem os ordeiro3 a 
qu e, nós com II,IUita proprit~Jade chamam,),; gua· 
b1rus, quE! ale1vosamente, as<oillb.av:io que em
qullnto extstisst~ n0 governo o Sr. ministro da 
guerra, P•>dião elles insultar impunemente o 
governo geral e o presidente da província, sem 
receio de gue nada da~favoravelmente lhes acon
tec~sse. Eu tenho para mim qut1 elles o diziiio 
alelV08amento por que os praieiros o dissessem, 
trcu~~ea'; porque h a factos que se prestão a esta 
conjectura; ma~ qu~ o~ ordP.iro::~ o affirmas'<l •n, 
é incomprehensivel; porque ao mesmo tempo 
que o in•iicllvào como seu unic.J d~fensor no 
ministerio, cham11vão ao Sr. mi•1istro d!l ~uerra 
em ~eu-J period1cos, indigno, estupido e infll•ne . 
Os quatro inhmes ministros são as palavras do 
Lidador. Ora, senhor<~s, P••r mais que se esco
gitem mo<tus de injuriar os no~sos semelhantes 
pela palavra, podem-se especilic><r tantas e tão 
graves ~njuCias como as que se conté•n na pa
lavr~ -mf,.me ?-A palavra -infame -é, quanto 
a m1m, um.a exP.ressão resu1nida de tctd<J qu•nto 
ha de ma1s abjecto e degra Jante no homem ; 
logo, ~ . ~laro que não p~ssava de coujectura o 
que d!Ziao OS J'r&ieiros, e d<l calumnia e pedhtia 
o que . a.fiirmavão os guabirús a ra~peito de o 
Sr. muustro da guerra apa.1rinhar os insultos de 
suas immundas gazetas. Um Sr. dP.putaJo por 
Goyaz tlu~se que o governo não chllme para o 
poder homens honestos. 

O Sa. D. MANOEL:- E illustrados. 

que nii:o são hon estos; mas os que forão demit
tidvs tsmbem escrevem ? Perguntar-me-hão, e eu 
reSIJODd!J que, se não escrevem, não são por isso 
menos lllfeu;;os ao governo, e lhe davão todo~ os 
dias rep'ltidos testemunh<IS de uma hostiliJade 
aberta ; mantém uma caixa para as déspezas d~s 
gazetas que SA esforção por combater e derribar 
o governo, officiavàl) ao <pre;;idente da província 
accumulando·o de injuriantes ta.es que os podem 
equtparar aos selvagens. Ha de existir na secre
taria da justiç:\ um offi.cio de um juiz de i}ireito 
sobre o qual nenhum procedimento havia do 
presidente da provincia, qua depois de lh<l cha· 
mar muitas vezes meirinho, conclue dizendo :
Sr. presid~nte, oppressor da província e perse
~uidor_ d? ac~ual juiz _de direito -e note -se que 
e um )UlZ cuja remoçao fot pedida pelo barão da 
Boa-V1sta, Qtl~<ndo presidente, indicando como 
um perverso. cujo doca1mento esta na secretaria 
respectiva. Os g11ardas nacionae,; e empregados 
Je policia Sà<l destin~dos para coadjuvar e não 
para derribar o g.1ve-rno. 

O Sa. LoPES Guu :-Até in sultão o monarcha 
e o compar>io a Cali~ula. 

O Sa . .Mx.'IDES DA. Cmnu. :-Disse mais o nobre 
deputado :-Porque os homens honestos o não 
trahiào, visto que quando estes querem combater 
o governo primeiramente lhe entregão o emprego , 
que lhes foi conlhdo ;- donde conc\ue q11e tod•)S 
os ~mpregados otrensivos ao pvder devem ser 
deu11tttdos, pela razão opposta áquella por que 
devem ser nomeados, segundo o nobre deputado, 
• com o que me conformo, porque flca provado 

O Sa. MENDES D.\ CUNHA. :- E qual tem sido O 
procedimento do gov .. rno? Nenhum; entretanto 
que o chaml\o per,;eguidor, infame, indigno, e 
não .ha .geaero al~.um de insulto que lhe não 
pNdlgahsem. Se é 1sto um etr~ito de desesperação 
pela longa distancia que cs ~epara de seus 
fins~ não se (\Ue1xem de nós e nem da sorte ; 
que1xem-se de s1 mesmos. porque tantas forão 
a;; malcbde< que ex~rcitárào durante o tempo 
que governá.rão, que não nos podemos esquecer 
dos pengos que corremos em suas mãos . Sr. 
prtlsidente, Sl3 o homem viv., um vida diversa 
dos movimantos da materia, é coosequente que 
o empregado publico não é uma machina disposta 
a mover-se à pura vonta.Je do governo : elles 
têm uma intellig.,ncia para pensar e um coração 
para sentir, e elles aã,J podem pensar e sentir 
St>nào sob ~s condiçõea da consciencia : ma~ que 
sejão os empregados -publicas os mesmos obreiros 
da demolição do edificio que são chamados a 
sust·•nt&r, e para cujo fim recebem o estipendio 
publico, é o que não ~omprehendo: que com
batão o gove~no com as armas do prélo para o 
fim de o ~ernbar I E ~ue o cubrão de improperios 
ta"s que difficil.nentd ~e acreditaria derem r,s seus 
a~t >res empr.;gados publicas, se elles mesmos 
nao fizessem ostentaçlio de semelhante al~ivosia, 
é o que ningu"m pó de coonpreh <l nder. Por mais 
zeloso 'lllc so~ja o empregar!() publico não se pôde 
c•>nciliar o odio que lhe professa, e os esfl)rços 
que fa~.z por Jerribal-o com " fidelidade que lhe 
deve. Observemos o homem e não o invertamos 
se queremos t~r direito a exigir o que delle se 
póde esper:lr. M11s quaes ~iio oa factos que legi
timão aa q11eixas e os clamores de suas gazetas T 
Se os ha, qual a razão por que ellas não soào 
senão sarcasmos, improperio, e difamações, que 
são a prova da renuncia a mais formal de todo 
o sentimento de pudor e honestidade? O nobre 
deputa~o rtlfet:io o facto do furto de uns poucos 
de afr~caaos ltvres, o eu accrescento que é isto 
mais uma prC'va de que elles não têm outro ; 
~inda que este facto fosse mais det .. stavel e 
abominaTel do qu!l é, elles o niio ~erião citado; 
se houvessem outros que verdadeiros fosstlm. 
estava uo seu interesse occultal·o, porque cital-o 
imporia o mesmo que dizer:- Pedi a pena deste 
delicto para um de vossos. agentes de poliria-; 
mas pedill para nós tantas veze~ multiplicada 
Quantos forão os di -•8 de nosso longo r~nnado. 
Eu lenho pejo de referir o mais: delxttmos isto 
agora, porque ~gou quero tratar sómente da
quillo que se refere a mim só pela razão de que· 
pertence a todos. 

Sr. presidente, ae aa aoeiadades uio vivem 
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senão pelas leis; se as leis contribuem essen- \ escandaloso abuso de alguns juizes de primeira e 
cialmente para os costumes, e os costumes são a segunda ordem , que soiicitão lugares já com o 
pedra de toque da fdicidade ou iufdicidade dos desígnio de não servirem. Não fallo já dos arde-
povos, eu lamento o estado anarchico da nossa nados que recebem em santo ocio na qualidade de 
legislação, quasi substituída por um tratado juizes, sendo realmente verdadeiros pensionistas ; 
encyclopedico, ~e regulam~ntos,_ decretos, a~isos e ma~ !ame~ to . os males irreparaveis que levã~ á 
respostas que )à collocárao a JUStiça publica na sociedade mte1ra: tomo por exemplo as relaçoes, 
dura alteruativ>, ou de não formar as suas onde acontece que por falta Je numero não póde 
decisões senão por aresto~. ou de nada decidir haver sessão; daqui resulta que os infelizes que 
sem previa!llente consulta, os ministros da corôa. gemem nas prisões, em consequencia de appella-
Eu entendo que o 8r. ministro da justiça, que ções que pendem das relações, sotfrem uma pllnll 
está presente, já que os seus tro.balhoij ll.te não incomparavelmente maiOr do que aquella que 
poden1 deixar tempo para uma revisão completa, terião sof!rido se fossem em tempo definitiva-
deve nome !ir uma com missão para este fim ; mente candemnados 1... Ora, se isto é para 
por-1ue ainda. temos Theophilos, Dorotheos e lastimar s respeito daquelles sobre quem justa-
Tribonianos, não escapando a este trabalho um mente cabe a espada da justiça, o que di .. emos 
exame aualytico do acto addicional, da lei que o sobre aquelles cuja innocencia é provada nos 
interpretou e daquellas que reformárãu o codigo tribunaes superiores depois de longo padecimento' 
do proce~so ; porque se, na phrase da Escriptura, Póde haver considera~ão que prevaleça sobre esta? 
a confusão das lingulls é um signal infallivellia Mas eu tenho tanta confiança no Exm. ministro, 
dissoluçào dos imperios, estas leis, todas feitas que espero que lance os olhos sobre este objeeto. 
sem comb~uação. ~em ~edida e sem. acco .. ~o Não sei se 0 Sr. ministro reconhece tambem 
entre s1,_ sao t1m s1gnal 1nfallryel da d1ssoluçao 0 direito novíssimo que se estabeleceu agora , 
do Br_az1l, se. quanto antes nao apparecer um achando não s~i em que Senatus consulto ou 
remed1o efficaz _é. torrente de males a que só ~"m adicto ministerial, de se chamar para as relações 
res1st1do 1!-té ~OJe o bom se;;so do povo braz1lel~O, individuos que não pertenc~m ao corpo judiciario 
que _tem J u~lcwsa~onte_ reJeitado todos. os _me1~s só pela razão de terem pertencido em algum 
de d1!'soluça~ e du;cord1a que ~he prod1gahsárao tempo. A magistratura parece que está na classe 
ás maos ç11e1as aquelles que forao cha_m_ados pat:a das ordens sacras qne imprime caracter n'alma, 
o condUZI·r á mo_narc~1a. sob as cond1çoes da 1!- Jevendo ser sempre magistrado aquelle que um 
\ler~ade legal. A1n~a e tempo : e o que dtlmandao dia foi. 
os lnteres_ses pubhc~s é que se pense nelles , Ora, senhores, quem !ldoptar esta doutrina quo:~ 
quand? nao ha questao sobre elles. . vá com ella para 0 inferno, a verdade não se 

Eu JUlgo a propos1to expór uma ~~v1da que abysma em ridiculas subtilezas. ( Apoiados ~ 
tenho sobre a no~sa organas~&ção polit1ca, e é a risadas ) 
seguinte: ou o acto add1cional por ~i só fdZ uma · . . . 
contitituição á parte ou não. Se o acto addicional O Sn. FERB.&.Z•-0 mm1steno passado a adoptou. 
fórm~ uma constituição, então ton.IOs _duas con- o Sa. M..:NDEs DA CuNHA : -Eu já disse ao 
st1t1uções, e .se temos duas cons~1tuçoes, _temos nobre deputado que não ILe encarrego de defender 
dous estados ; mas "" o acLo add1c1onal nao faz governo algum - unusquisque sua morte mo-
por si só uma con~tituição á parte, e é o que se rietur. 
deprehende da propria sig~:ificação ethimologica da 
palavra addicional, então os poderes que elle contém Como nada mais tenho a dizer, sonto-me. 
nã.:~ podem s tJr distinctos dos poderes estabelecidos o Sr. D. M ... noel. :- Sr. presidente, se a 
na constituição primitiva, e por consequencia illustre commissão enctnregada de confeccionar o 
não podem as assen1blé .. s provinciaes deixar dó projecto de resposta á falia do throno tivesse 
ser consideradas como fracções do corpo legis- procedido com aquella madur<za e circumspllcção 
lativo do imperio, e por isso. mesmo partes que presídio a igual trabalho na camara do>! Srs.-
integrantes da camara temporaria ; mas o acto senadores • certamente que a discussão do dito 
addicional cre•)U corpos legislativos independentes projecto nesta casa seguiria Od mesmos passos que 
nas materias de sua exclusiva con1petencia; e segui() aquella augusta camara; mas a nobre 
que fóru1a de governo vem a ser a que têm commissào creio que ~&rdentemente desejosa de 
-vinte poderes legislatJvus, seio quebra da unid .. de provocar uma discussão violenta , afa:~tou-se da 
e iutegridade do imperio 'l Faço a mesma obser- marcha do ssnado, e apresen~ou á consideração 
-vaçào ácerca dos presidentes de províncias, porque da camara um trabs.lho que não po..terá passar 
eu considero estes senhores como Tetrarchas o11 sem uma discu3São muito prolonga<ta. 
Soberanetes, sendo, como considero, soberano Senhores, eu entt!ndo que a camara não se deve 
o que c.:~mmauda, . independente e sem respon· occ11par eoin questões de po11ca entidade: não é 
sab1lida<1e legal, e os presidente$ no execc1cio a aualyse grammatical das plllavras do projecto 
dali attribuições que lhes confere o acto addi- de resposta á falia do throno o que deve encher 
cional são iudepeudentes e sem responsabilidade o tempo de noso~ ••S sessões, mas objeetos de muito 
alguma. mais alta importancia. 

Mas dir-se-ha: o go-verno geral os pôde de- Eu, Sr. presidente, não necessitava tomar agora 
mitt1r .. O remt-dio ê galante com effeito. Pois a a palavra, e podia ceder della; porquanto, espe-
demissào desLróe de alguma maneira a indepen- rando que o nobre deputado pela província de 
dencia 1 A demissão póde s~Jr um correctivo Pernambaco, que me honra com sua amizade, se 
moral, mas não fixa idéa de responsabilidade fizesse cargo de re~ponder ao discurso, por todos 
legal, porque para isso era J>reciso que impurtllo~su os lados notavel, do ·meu nobre amigo e illustrado 
uma pena; e a pena é a privação de um dire1to. deputado pela provineia do Ri;) de Janeiro, vi 
Mas que direit<> têm elles de govt:rn~&r% Nenhum. com pao~mo que o nobre deputado, cingindo-se á 
Depo1s, se os abllSos não poden1 ser reformados proviucia de Pernaa1buco, e limitando-se s. ai-
pelo governo geral, qual a moralidade de uma gumas considerações muito geraes *cerca da nossa 
pe_na. que, punindo v réo, deixav" e~ vigor o acto leg1slação, deixoa sem resposta todo o discurso 
crlmlno11o sendo physicllmente possnel rep_aral-oT do noore deputado pela província do Rio de Ja· 
Não digo soberanos, mas soberllueLes. E como neiro I E, senhores. serã possível que o iUuatre 
ae conforma isto com o principio conservador de deputado não prestasse attenção a um tão impor-
int.egridade ? tante discurso ! 

Não 681JUI!C6rei de pedir ao nobre ministro que o Sa. M. D.A. Ctm:lu:- Prestei. 
empregar todas as forças do seu ministerio, de 
seu patriotismo, e até ds sua religião, eonwa o 

TOKO l. 

O Sa. D. M.A.KoEL: - Se prestou , eomo acaba 
21 
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de affirmar, porque não se encarregou de ~be 
responder 'l Porque, digamo l-o assim, na primeua 
parte do "~u . discurso amesquinhou 8 questão, e 
na segunda dt~se tantas generalidade<, que nesta 
casa nlnguem ha que desconheça? . _ 

Eis-me, portanto, collocado em uma pOSIÇB_o 
o;~uito pouco agradavel; porque he1 de repetir 
tudo QUI\nto disse o meu nobre amig<> daputado 
pelo Rio de Jant~iro? Não t:onvém ; mas c!>mo 
responder ao que o nobre deputado disse, se não 
deu materia para resposta '1 Vou portauto re
sumir quanto ser pussa as minhas observações, 
porque emfim t~nho a palavra. 

Se!lhores, qu~<ndo pedi a palavra, não foi com 
intenção de pronuncilu-mll contra todos os topices 
do prujecto de resposta á falla do throno, tanto 
assim, que tenciono votar por ellt~, pois qut~ a 
votação não póde ser dividida em partes ; pro
t~uncio-me porém ~specialm.;nt~ contra dous topi· 
cos, que na minha opinião, não devião mtrecer 
n Rpprovação da camara, e de certo a não m6recem 
do paiz real . 

Sr. presidente, eu entendo que a nobre commis
siio, ou teve em vista censurar a coróa, por ter 
dado demissão ao ministerio de 2 de Fevereiro, 
e obrigai-a a tornat· a cLamar os ex-ministros 
aos quaes :1 mesma coróa retirou a sua confiança. 
Digo, Sr. presidente, qull a nobre commissão 
teve dous fi>~s "m VISta quando fez o elogio mais 
miseravel. •. 

O Ss. M.a.BINBO :-Miseravel é o que está di-
zendo V. Ex. 

(Ha um aparte que nllo ouvimos.) 
O Sa. D. MANoEL :-Miseravel, sim. 
A nobre commissiio fez o elogio mais miseravel 

queimou o incenso (permitta·me a ca..aara a ex
pressão) o mais corrompido (p~ra não usar de 
outro termo) aa mlnisterio passado . •. 

O SR. M.uuNao :-Onde está a censura ? 
O Sa. D. MANOEL :-Em elogiar es~e mini~terio 

com palavras tào pouco refl.ectidas. 
... ou e ~o tão, Sr. presidente, a nobra commi;são 

q11i~ fazer o que eu rece•o e commigo receia 
muita gente boa ; ell~ quiz de algum modo 
coagir a corõa a tornar a chamar os ex-ministros, 
a 'luem ella retirou a sua confiança . 

O Sa. :,!ARtNHo :-Boa logica I Apoiando entre
tanto o mtnisterio actual. 

O Sa. D. :lliANoEL :-Eu lá vou, perdóe ! sei 
gue o nobre deputado é fqrte em logJca, pois que 
e sua profissão ensinai-a; não me posso cous1derar 
fort~ nella, mas aprendi cum bon1 profolssor ; <lU 
lá vou : est<9 topico uão me escapa ; ouça·me, e 
depois ver:\ se tenho logica. 

Mas, senbores, a comulissão depois, como disse, 
Cénsura a curôa por ter r<ltirado 11o sua confiança 
aos ex-ministros, ou quer coagir a corôa a 
chamal-os de novo. Sr. presidenttl, au devo "xpór 
com franque1.:a a minha opinião a este respeito, 
v1~to que a nobre commissao llluçou a luva. que 
necessariameut<~ devtl ser levantada. 

:Senhores. o Diuistro da fazenda, senador pela 
província da Bahia, explicou no senad!> a pohtica 
do gabinete a que elle pertenceu. e a explicou nestas 
palavras-parcere su.bjectis. e debellare superbos ; 
mas ~ll declaro que a política do ex-ministro a 
que n1e reliro, e dos seus coliegas, pó,Je-se antes 
definir pelas seguintes pa.lavras-exaltl:lre rebelles, 
et opprinure fiàelis (susurro na sala), ou então, 
senhores, se isto faz muita jmpres~ão, permittão
me q_ue não me sirva destas palavras, que parece 
que não forão bem aceitaa : eu fatiarei tambem 
por liKU.ca : 8 polttica desstl ministecio coosistio 
em dar• ~miam corois, et 11~re censura co· 
lumhGS. 

O .DObre d&putado pelo Rio de Janeiro fez um 

discurso tal, tanto pelo que tot"a á política seguida 
pelo governo nas r~iações internas do paiz, como 
nas relaçõds interoacio:.aes. que na verdade 
rtlconheço que as poucas armas que exh,tião no 
meu pequueno arsenal ficárão inutilisad11.s : o 
nobre d~putado respondeu tão satisfactoriamente 
ao illilstre relator da commis>~ão, que eu não tenho 
quasi que dize.r ; todavia v'lu ainda repetir ar~u
uumtos produzidos pelo nobre deputado, e faztlr 
algumas refiP.xões sobre o discurso q.ue a camara 
ha poucü ouvio . 

Senhores, o illustre deputado por Minas nos 
disse :-vede o olstad'> em que est:t o paiz : vêde 
o socego que se goza ; vêde como todas a~ leis 
são guarda<las, e os direitos mantidos e os mesmos 
adv~rsari•lS do governo conservados nas suas 
pOSIÇÕes I O ministeri<> transacto (uccrescentou o 
mesmo Sr. deput>1do\ tinha um circulo ,!e ferro, 
ao qual limitava a sua escolha para os empre~o:> ; 
tudo o mais era excluído>. O ministerio p ·lssado 
póz as províncias em confhgraçào ; o ministerio 
pa:;sado complicou o' negoc10s do pa1z de tal ma· 
neira, que parecia não haver meio de salvação; 
até d<!mittio m:lgi strados vitalícios ; emfiu1, uo 
pomsar dos nobres deputados a quem me refiro, 
n:io buuvt~ erimt~, 11à•' houve injustiça, não houve 
acto máo que não 1>raticasse o ministerio que 
prl'cedeu ao de 2 de F~vereiro. 
S~nhores, eu deVo) rept~tir aqui O que Se dis:;e 

em un1a das st!Ssôes passadas, isto é, que fazia 
Jistincçáo P.ntre o mi nisterio de 2 dE: Fevereiro 
até a época em que . foi modificado, o depois da 
.;ntrada de nobre deputado por Minns, ex-ministro 
dos negocies estrangeiros. Confesso que depois da 
entrada do nobr'l ex-ministro, a política do minis
teria foi modificada, o que attribuo exclusivamente 
vozt!s generosas do nobre deputa,io a quem me 
reftr·.!'· Eu accrescentei que a marcha du ministerio 
não me :~gradava, purque ü nobre ex-ministro 
pouco podia fazer lutundo contra tres ; necessa
riamente os seus esforços devião ser muito 
enfraquecidos, e não ter o resultado que elle 
esper:wa, e com elle todos os verdadeiros amigos 
do paiz. 

Seob .. res, qual era o estad'l do paiz quando 
subio ao poder a administração de 2 de Fevereiro ? 
O paiz, senhores , estava tranquillisado, com 
ex.:epçào apenas da província do Ri•1 Grande do 
Sul. A. guerra que assolou aquell~t provincia foi 
acabRda em verdade no ministerio de 2 de 
F .. vereiro, mas por ventura ess~ m1nist~rio em
pregou novos WAJoJS para a terminar t Não seguio 
tud" quanto linhãu f., itu os ministerios ant~ce
d~nt••s? :Sem duvida' por cousequencia a gloria 
da pacificação não compete por ctlrto áqu.,lle 
miuisterio exclus: vamente. O simples facto de s., 
ter r <>alisaào ua•lUel!a época... Mas, senhores, 
agora me l~mbrr1 das palavras de um membro 
da commissã.·, e direi que melhor é que não 
!aliemos <~este n••gucio1 : vamos ao templo dar 
graças a Deus. E•1 poderia mostr~r com factos 
Hrt~cusavclS que o uobre deputado não ignora 
lJUe nenhuma gloria veio ao ministerio dessa 
pacificação ; mas e11 sigo o seu exemplo : ren
d>ltnOs graças :l Deus por este ><contecimeuto. 
A~ rnai~ províncias se acbavão em perfeita 

tranquiilidade : foi o ministerio de 2 de Fevereiro 
quem imprudentemente promoveu as desordens 
da província das Alagõas. Eu páru aqui, porque 
o meu intento, seubores, não é f11zer accusaçôes: 
eu o que quero é mostrar que esse ministerio 
não seguio vereda d1t!erente dos transactos seuão 
em ama cousa u01ca: indivíduos que pouco 
antes estaviio excluídos , não só das cadeiras 
desta casa, como dos empr~go~ pelas gravíssimas 
faltas que tinbào· commettido, torão a ella cha
mados e a elles restituidos : e outros que se 
achavão nesta casa, e que occupavão as posições 
sociaes a que lhes davào direito seus antece
dentes serviços prestaJQs em defesa da ordem 
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publica, esses forão todos ou quasi todos excluídos 
desta:·casa, forão todos ou quasi todos demittirlos 
dos empregu~ que occupavão. Eis a r~szão, se
nhore8, por que eu receio, tremo pP.la sortt- do 
m eu p•1iz: politica horrorosa I Vó~ ex-mimstro~ 
que n('sta casa tínheis sido meus companheiro,; 
em sustentar e d~>fender os actos do ministerio 
de Março, vós no poder dizeis:- Esses homens 
de nada strvem ; fizerào a desgraça do Brazil ; 
devem ser excluídos desta camara e dos empregos. 
- Eu fallo dos treH ex ministros qui) forào depu
tados em 1843, e que commigo defeuderllo o 
ministerio de Março, a quem ainda hoje faço os 
maiores elogiCJs, porque salvou o paiz da crise 
talvez a mais terrivtl por que elle tt:m passo~.do . 
Esses, quando sahirào da camara para occuparem 
o lujZar d.• co .. selhoiro:; da coróa, fiz erão o papel 
de v~rdadeiros transfugas, como bem disse o 
nobre deputado pelo Rio de Janeirn. Quem era, 
senhores, o chefe moral des~e gabinete 1 Era o 
nlliado mais firme, mais constante desses que 
forão expulsos da camara e dos empre~os ; era 
homem, senhores, que mereceu a confiança do 
ministerio de Janeiro, qut! occupou as primeiras 
posições : foi nomeado para uma presidencla 
sempre importante , e então importantíssima, 
sendo já conselheiro de estado, nomeado pela 
corôa, sim, mas apresentado pelos mesmos de 
Murco ; era o hom"m que teve a honra de ser 
escolhido senador uo minist6rio de Janeiro pela 
provi~ocia da Bahia. E' este o homem cujos 
princípios estavão em inteir11 harmonia cum os 
do ministerio que decahio; foi este h omem col
locade, talvez tumbem por insinuação dos ministros 
de Janeiro, no lugar eminente d'é ministro da 
coróa; e é este governo deslembraào de tudo 
isto que se allia com os homens cujas doutrinas 
tinha condemnado na tribuna e na província a 
que pres1dio; á este o ministerio que ha de 
merecer a apotheose, o elogio mais pomposo que 
talvez se tenha visto? A cornmissão que medite 
no alcance de um tal fllogio. 

Vamos, senhores, aos melhoramentos do paiz. 
Que esterilidade I Qne propo~tRs apresentou nesta 
casa o ministerio do 2 de Fevereiro I Q11ando 
na tribuna e na imprensa se ventilnão questões 
da maior importancia, da maior entidade, o minis
teria se conservava silencioso, porque o que 
queria o ministerio era viver, embora vivesse 
vida muito tnste, muito preju•iicial ao paiz I 

Não preciso rapetir o que jll ae disse nesta casa. 
Propõz-se a lei de eleiçõss . tinhão na casa a~sento 
dou~ ministros, e nunca se lsvantarlo pua a 
combater ou apoi11r. Em objecto da maior entidade, 
sobrEI o qual um nobre deputado do Rio de Janeiro 
fez um dos mais bellns di~c11rsoa gut~ tenho ouvido 
nesta casa, um dos ministros de Fevereiro chegou 
até a apoiar com seu voto um dos artigos da lei 
de eleições que destruía uma das mais bellas 
prer•lgativas da coróa: um de seus collegas votou, 
é verdade, em sentido opposto. 

No grave conflicto suscitado entre os dous ramos 
do poder legillat1vo sobre a int<>llig•mcia do art. 
61 da constituiçito, o que fez o minist~rio? Dividia
se: dous mem!>ros SU!.ltentarilo o art. 61 como a 
maioria do senado e a minoria da camara doa 
depatados o entendia ; e os outros dons susten
tavilo o contrario; e _deixarão chegar as couaas _IL 
um ponto que niio sei oual seré o remedio. 

Essa lei optima, no meu entender, que passou 
aqui depois de uma grande discussão, que vai 
facilitar a introducção de braços livres, teve no 
senado andamento ? O governo prometteu a sua 
discussão, mas nada fez. 

Qases forão portanto os actos desse ministerio, 
QUO! mereção o elogio pomposo que se acha consi
gnado em dons dos topicos do projecto de respos..a 
á falia do tbrono ! Ao que então se deve attribuir 
este elogio? Eu o explico. 

Senhores, quando se principiou a divulgar que a 

corOa tinha dado a demissão ao ex-ministro do 
imperio, grandes sustos apparecerão da parte do 
lado que hoje occupa, se não todas, ao menos a 
maior parte das posições importantes do paiz: no 
ex-ministro tinbão achado o mais constante e firme 
apoio, e contavão encontrar nelle a mais decidida 
cooperação para s11 conservarem nos empregos que 
occupão e para tornarem ll ganhar as cadeiras 
em que hoje se seotão nesta casa: a quéàl\ pois 
dess6 mir.isterio de tanta espernnça para elles os 
põz am uma extraordinaria consternação . Quando 
se organisou o ministerio com tres membros, 
começarão alguns a fc>rmar planos de opposição ; 
mas a entrada dos Srs. ministros da justiça e da 
guerro~. fizerão recunr os que formarão taes planos, 
po1que aqu~lles ministros offerecião ~tarantias aos 
amedrontados. )';{,ls, senhores, as desconfianças 
continuarão ; sobr.,tudo um extraordinario rancor 
ao ministro organisador do actual ministerio, por 
se dizer que ~lle contribuira para a retirada de 
seu ex-collegn do imperio. Na verdade não foi a 
dissenção entre o E:x-ministro do imperio e o 
chefe de esquaJra que condu7.iO SS- MM.. Impe
riaes a causa da dissolução do gabinete ; ella foi 
um simples pretexto. Qual é a c~usa real da 
dissol!lçào do gabinete' Se nhores, a primeira, a 
mais forte, foi a completa desunião entre os que 
o formavãu, desunião que ha muito era conhec1da 
no paiz, e que em Junho produzira a sabida de 
tres ex-rmnistros. Qual foi a segunda caus:~, 
senhores! Certeza tiveri?:o alguns ministros de 
que a sua marcha não podia continuar, e de que 
estava proxima a época em que devião baquear, 
porqu e elles tiverão a habilidade de formar do 
pai:.: dons campos inimigos os mais encarniçados. 

O Sa. NuNES MAcJUoo : - O Sr. Limpo de 
Abreu? 

O Sa. O. MANoEL:-Já fiz· distincção a respeito 
deste senhor. 

Form"lrào do paiz dous campos inimigo~<, o que 
é para deplorar. excluindo todos os homens que 
ha pouco maia de tres annos tinhão sacrificado 
vida, fortuna e repouso em sustentação da ordem 
publica e da rnonarchia tão abalada na>~ provin· 
c1as, porque deagraç<~damente marchou o facho 
incend iaria da anarchi11; entretanto que os q11e 
estavão no outro partido, que niio erão todos 
reprobos, mas que na phrase de um nobre ex
ministro, que é deputado por ::;anta Catharina, 
havia de o governo conservar em longa quarentena 
(palavras que talvez concorressem muito para a 
ql•éda dtl&Se ex-ministro, porque nunca lh'aa 
perdoarão, apezar de que elle ti'Vesse habilidade 
d& as tir11r do sou discurso quando o corrigi"), 
e~ae~ foriiu log2 todoK empregarias, substituindo 
os primeiros. Eu queria que fossem chamados 
para alguns tlmpregos, mas ui\o para todos. Eu 
pergunto ã camara 11e se apresenta na hiatoria 
antiga 011 moderna um facto semelhante. E ' unico 
na historia aemelhantA acontecimento, estava re-

. aervado para os nossos dias I 
Por ventura era eu de opinião que tantos 

homens respeitaveis (e que uão nego ) fossem 
excluídos dos empregos 'l Depois do grande acto 
de 14. de Março de 18-14 quiz eu nunca que esses 
cidadão>~ fossem excluídos! Não: daquelle logar 

__ eu_ me . exprimi de .maneirA ... que l!io..p.o.dia--4eix&r-
duvida. Não crimino que os chamaasem, cri
mino, sim, a exaltação de uns pela oppreuio 
de outros. Uma vez que houve a amnistia, devia 
se chamar não s6 de um lado, mas de ambos os 
lados, porque ha homens muito respeitaveia que 
Unhão prestado bons serviços, e ainda hão de 
prestai-os. 

Quando eu assim me exprimi incorri no des
agrado de amigos meus, como hoje tambem _hei 
de incorrer ; mas uão me importa, porque expr1mo 
os sentimentos de minha convicção. 

Eu não podia, advogando a causa doa opprimidos, 
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e sendo aqui tão expressivo o meu discurso Acerca 
da conciliação, deixar de me oppór a um para
grapho pelo q~~:at se preten~e- obrigar o m!nist~rio 
actual a secgUlr uma pohtlca que reprovet e 
reprovo. Porque pois o aprese!ltou a comrnissào 
á discussão ? Porque não segu10, torno a dtzer, 
o exemplo prudente e sabio que nos úffereceu o 
senado t Foi de proposito . 

A commissão quer que esta camara prescreva 
a politica que o governo deve se~uir, promette
lhe o seu apoio, mas com a condição de ~eg?ir 
a pol itica que , no entender da comm1ssao, 
trouxe ao Brazil dias de paz e de prosperidade I 
mas que, no meu pensar, causou os maiores 
males ao paiz, estabelecendo o terrível precedente 
de que as rebelliões são o meio mais seguro 
de se ganharem as po3ições do paiL. 

En tinha dito que era provavel que a resposta á 
falla do throno passasse aqui Cf)mo no senado, 
e que talvez eu nem fallar1a, porque alguma 
cousa que eu tinha a dizer já o tinha dito na 
discussao dv orçamento do imperio ; maa quando 
appareceu o projecto, quando vi a par de senti
mentos muito respeitosos para com a coróa 
(sentimentos que compartilhei :;empre, e Deus 
ha de permittir que compartilharei durante toda 
a minha exis~encia, e peço á Providencia que, 
se algum dia os não compartilhar, me prive da 
existencia. dando·me tempo sufficiente para c,1m
parecer diante della, como deve comparecer um 
bom christão) expressões destas, não pude deixar 
de pedir a pulavra para me oppór. 

O nobre deputado pelo Rio de Janeiro nada 
deixou a desejar sobre a parte relativa aos nA· 
gocios estrangeiros; e por issiJ nada direi sobre 
este topico aliás importantíssimo. Veremos KS 
respostas. 

Deseuganemo-nos; com o systema adaptado o 
paiz vai ao precipício, var ao precipicio levado 
por nós. Se queremos que o paiz continue a ser 
regido por ministerios que não olhão sen~o para 
as indiviâualidades, e não aos principias ; por 
minis\erios que não têm futuro, que se versus· 
dem que continuas abalos do edillcio social niio 
hão produzir a sua completa ruina ; se queremos 
com estes elogios firmar uma política tà<J infensa 
aos interesses do paiz, o Brazil está perdido, 
está perdido sem c. menor recurso. E' nHcessario 
parar na carreira dos desatinos .. 

Porque, senhores, o~chais o meu discurso extra
ordlnario e inaudito? Por ser coherente commigo 
mesmo t Porqut~ se chamou 1uperbos a bomttns 
que tinhão prestado aiJ paiz os mais relevantPs 
serviços? Pois querem provocar-nos, e julgào-se 
já tão fortes e tão seguros, que não querem 
que duas ou tres voze!l (a minha é muito fraca, 
é fraquissima) se levantem 9ara defender a causa 
da patria? E!u pedi constantemente á casa que 
fizesse discutir o parecer em que estou assignado. 
Não serei coherente commigo mesmo? Pois eu 
não hei de dizer nesta casa a minha opinião 
sempre francamente? Qnando ouço nesta casa 
todos os dias chamar a esses homens até ini· 
migos das liberdades publicas; quando ouço dizer 
que um ex-ministro, que certamente é uma das 
eap&eidadea da nQseo paiz, por ter assignad,) um 
tratado, deveria ter a sorte que mandou dar a 

-um-seu-pl~nlpotenciario-o-impertdo~!.brroeos , 
quando ouço estas expressões, que não rebati 
talvez por ceder a rogos de amigos, hei de m13 
calar, taão os hei de repellir com as poucas forças 
de que me dotou a natureza ? Hei de condemnar 
os homens que, no meu conceito, são probos e 
honestos, e prestl\rão relevantes serviços ao paiz ' 
Visto que nesta casa têm poucas vozes qae os 
de[endão, não hei. de abandonai-os na. tribuna 
nestes poucos dias de existencia que me rt>stiio 
só porque estão fóra do poder; ao contrario, hei 
de ser coherente commigo mesmo. 

A camara o~stá eanaada ; portanto limito-me a 

estas refiexões, dizend<> que não posso votar 
pelos dous topicos de re~posta á falia do throno 
que contêm expressões de elogio exag~rado ao 
ministario passado, tantn de ter d.,ixado o paiz 
no estado de prosperidade que só existe na ima
ginação dos nobres membros da comrnissão, como 
por se acharem as finanças melhoradas, o que 
estil. demonstrado que jã veio do ministerío de 
Janeiro; mas não posso deixar de votnr pelos 
outros topicos, porque contêm expressões muito 
respeitosas á coró~: ellas nunca o são de mais, 
são expressões que con•partilho. E como a falla 
não ha de ser votada por artigos, niio tenho 
remedio senão dar u meu voto por ella, declarando 
que o recuso aos dous topicos a que me re
feri. 

ALGUNs SENHORES:- Mande emenâa. 
O Sa. D. MANOEL:- Para que T Eu já SP.i a 

sorte que terá : não m11ndo emenda. 
A discusssi'io fica adiada pela hora. 
Levanta-se a sessão. 

Sessiio em 23 de Jllalo 

PBESIDENCIA DO SR. MUNIZ TA.VA.BES 

SuMMARio.- Expediente.- Ordem do dia.- Res· 
posta á {alla do throno. Discurso e emenda do 
Sr. Junqueira. Discurso do Sr. Sou.:a Ramos. 
Resposta do Sr. Ferreira França ao Sr. Pau
Uno. 

A's dez horas e tres quartos da manhã, ncbando· 
se presente numero legal de Srs. deputados, abre
se a sessão. 

EXPEDIENTE 

Um ofticio do Sr. ministro do imperio. remet· 
tendo sete representações da aasembléa provincial 
de Santa Catharina: 1•, pedindo a conceuão de 
tres loterias para s11 concluir o hospital da cari
dadd da capital ; 2•, pedindo a concessão de 
terras rara patrimonio das camaras municipaes 
de S. José, S. Miguel, Porto Bel\" e Lages; 
3•, reiterandó o lJedido feito na repreeentaç.io de 
12 de Abril do anno pasaa·lo, 11obre oe limites da 
província&; -1•, pedindo esclttrecimentos a re~peito 
de poderem 01 vereadores das camaras munici· 
paes durante o quatriennlo ter o exflrcicio de 
membros das aa111embléas provinciaes, 5•, pedindo 
os foroll e laudemios dos terrenos :1e marinha 
para as rendas das camaras municipaes; 6•, 
pedindo que se continue o supprimeoto li província 
ou sejão pagos pelos <'Ofras gPr&eR o secr.,tario do 
governo e os parochos ; 7•, pedindo a divisão 
dos officios de escrivão dos orphãos e de tabelliiio 
da villa de S. FranciscQ.-A' primeira commiss•"io 
de orçamento. 

Outro dtl mesmo Sr. ministro, remettendo a 
representação da assembléa provincial do Rio 
Grande do Sul, fazendo -v·er a desigualdade com 
que se acha tributada a província na exportação 
de um dos principaes productos de sua industria, 

-e-p·etta-que--sa--redurio-1ls--im-pnaws-d~-réts;-
sobre o sal estrangeiro, e de 15 por cento sobre 
os couros de gado vaceum.-A' prime-ira com missão 
de orçamento. 

Outro do mesmo Sr. ministro, declarando que, 
não se encontrando, nem no archivo da secretaria 
do governo da B.lhia, nem na bibliotheca pubüca 
a provisão regia de 1728, que mandou crear a 
vUla da Abbadia da mesma pr.>vincia, recom · 
mendár&. o governo que se examinasse se por 
ventura existia traslado da mesma provisão na 
camara municipal da referida villa ; e teve em 
respoata do presidente da proviucia que em parte 
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algnma se encontrav..t. a dita provisão.-A quem 
fez a requisição. 

Remette·se á primeira commissão de orçamento 
o requerimento de Augusto Carlos de Amorim 
Garcia, contador da thllsouraria da Bahia, ácerca 
de pagamentos de seus ordenados. 

A' s~gunda commissão de orçamento o de Vt>ris
simo dos Santos Caldas, cirurgiào-mór da extin.,ta 
2• linha, sobre objecto idcutJco. 

E• lid& e approvado o parecer da commis~ào de 
justiça civil sobre o requerimento de Luiz Antonio 
Filgueiras, distribuidor dos feitos da capital da 
Bahia.-A commissão é de parecer que a materia 
desta pretenção de.ve ser tratada quando sed1scutir 
a reforma judiciaria. 

E' remettida á commissão de constituição e po 
deres a seguintu indicação do Sr. Balltos: 

« Indico que a commit!são Je con:;tituição e 
podere:~ proponha um meio pelo qual se reuaova o 
confiicto que existe entre a assembléa geral e as 
assembléas provinciaes áce1ca do pagamento dvs 
parochos, ficando de uma vez decidido se t~ão estes 
empregados geraP.s ou provinclae~. li 

ORDEM DO DIA 

Continúa a discussão da respo~ta á falla do 
throno. 

effeito elle ex:orbitoll de suas attribuições, parece 
que o gov<>rno deveria ter procurado manifestar 
que t .. l missão lbe não bavia incumbido. E já qne 
toquei nisto, seja me permittido dizt!r que não :~ei 
que proveito se podena tirar de se ir tratar com 
o Zolwerein ; por vertnra ficào os nossos generos 
nos. armazens sem serem transportados 't Já pro
duzunos bastante para vender por todo o norte 
da Enropa? Onde acharáõ as alfandegas allemães 
generos coloniaes para ··onsumir de melhor mer
cado e mai:1 franco commercio do que no Brazil? 
O seu interesse naturalmente os chamava a serem 
consumidores do Brazil, e o que nos convinha 
era sermos iguaes p!lra todos, e por consequencia 
o menor mal que de tal missão nos resultou foi a 
despeza iuutil. Diss .. -se que se quiz dar uma cOr 
n.m.,ricana á interveação euro_péa no Rio da Prata. 
Eu estou persuadido que assim é ; a Inglaterra e 
a J"raoça muito estimárão que um ministro brazj. 
leuo solicitasse a intervanção eouropéa nos negocios 
da America. A Europa tem muito a peito conservar 
o P.quilibrio entre as nações daquelle continente, e 
quer tambem estabelecer aqui n mesmo equilibrio; 
são expressões de Guizot c.tadas pelo nobre depu
tado pelo Rio de Janairo. Mas, cmfl.m, fomos da:
o triste exemplo de querer que a Europa se e"ntre
metta nos negocias da America. Quanto a mim, 
entenJo qne a melhor politica qne o Brazil deve 
segnir nos negocios do Rio Ja Prata, é a da 

o Sr. Junque11"a.:- Sr. presidente, eu neutralidade. Embora se diga que ha brazileiros 
tinha pedido a palavra para fazer algumas refie- com propriedades na Banda Oriental que ficão 
xões ácerca do projecto de resposta á falla do compromettidos, isto não é motivo bastante para 
throno na parte em que a commissão falia das nos fazer entremetter na sua polltica ; devemos 
razões que, no seu eutender, tinhão coutribuido sem duvida· proteger os nossos interesses commer
para o augmento da renda publica. Porém não ciaes, mas sem nos envolvermos em questões 
posso resistir á tentação de dizer tambem alguma internas de Olltros paizes, A nossa politica com 
eousa relativamente á nossa politica, quer inter- os estrangeiros deve ser tratar a todos com justiça, 
nacional, quer interna. " com igualdade, com reciprocidade , fazendo res-

Fallando da política extet"na, principiarei pela peitat· os nossos direitos perante qualquer nação 
parte que diz respeito ao bill ultimamante publi- < , que seja; niio nos devemos íazer fortes e pode
cado pelo governo inglez, no qual se considera· ' rosos com as nações fracas • nem nos devemos 
pirataria o commercio do:; escravos, dando poderes humilhar perr.nte as fortes. 
aos seus tribunatls para adjudicarem a propri~- Sr. pre•idente, eu não desejava !aliar da po-
d>lde dos br&zileiros que em tal commercio possa litica inteira, porque entendo que era mais 
estar compromettida. O nobre deputado pelo Rio prudentP. nada dizermos sobre partidos , pois 

·de Janeiro, que bontem fallou, quiz at.tribuir esse iria mos reçulver causas que por certo hão de 
bill á falta de dexteridade dos nossos ministros des11gradar " ambos os part1dos. Eu nilo represento 
das relações exteriores. Estou persu .. di.lo que não o partido act11al, não 11e pôde dizer que fui depu· 
foi por este motivo que assim se procedllu p:lra tado feito pela policia •... 
comnosco de nma maneira tão sem fundamento, 
Lão arro~ante. E' necessario não ter conhecimento ALGONS S&NHOBES :-Nem nenhum foi. 
da polit1ca ingleza para com as outras nações, O Sa. JoNQO&lU.:- IsLo vai a quem toca ; se 
para se d'lvidar que ella quizesse tomar seme- não serve a ningaem, a nlnguem se attrlbua. 
lhante medida, 116 porque alguns mezes antes se Quem está eivado pelo eepirito de partido nolo 
lhe não fez uma mtimação oa não se tomárão põde fallar com imparcialidllde, ha de ter compla· 
medidas de prevenção. Um governo que tem um canela, ha de fuer transacçües. 
direito para si e outro para oatros, por certo não 0 Sa. BARROS PmENTEL 1_ Ha suaR excepções. 
deixaria de lançar mão de todoli os pretextos para 
nos callsar embaraços e ooa pór debaixo da sua O Sa. JONQl'&:IRA: -A~ oxcepçõ e a silo rsrisalmas 
dependencia. Ainda não nos esquecemos que o Mas ia dizendo que, não pertencendo a ex,reml) 
governo íngtez, apezar de ter por principio de que algum, "osso, sem o e:~pirlto de tornar " discussão 
a bandeira não cobre a carga, fez-no:~ pagar com azeda, dizer alguma c:uusa a respeito dos excessos 
morrões acesos as presas que fizemos conforme o dos partidos •••. 
seu direito ; é necessario que nos esqueçamus que 0 Sa. BABB•lB PmENT&.L :- Diga, diga. 
presas julgadas más pelos proprios tribunaes 
inglezes até hoje não têm sido satisfeitas; é O SR. JoNQOEIRA. :- O Brazil, tendo percorrido 
necessario esquecer estai co11sas para fazer tal o espaço da miooridade, tende passado por 

-idéa-do- governo-inglez.- A-Inglaterra--muito-d -varias-phases-Tevoluciunarias;-vi~-eV~>nta:-se·-um- - 
proposito nos veio embaraçar com esse bill para partido ou nm grupo de homens que eut_endêrão 
talvez conseguir de nós aquillo que até hoje não que devião fazer par>tr a marcha re >olumonaria. 
tem conseguido . Esses homens representavão_ o paiz, t?~ár~o. ~s 
Qu>~nto aos negocios do Rio ua Prata, não ee póde posições sociaea, considerárao que pod1ao dtr1g1r 

hoje duvidar que o Sr. visconde de AbrBnLes o paiz; nat11ralmsote amigos da ordem e dl\ 
alguma cou<~a fez no sentido da loterver.çào anglo- tranquillidade, tinbão as melhores intenções. lllas 
franceza nas questões que dividem as duas repu- a pos:~e do poder tr~z ordinariamente a con~e
blieas do Prata., porqne nio era possi'lel qne os queueia de que qu11.ndo se gosa delle por mu1to 
ministerios das duas putencias interv11ntoras qui· tempo, tend~e a . abusar. Entende11-se 9ne o 
zease111 faltar á· verdade diante do · mundo inteiro. Brazil podia ser governado pelo princ:ip10 da 
O que é ainda problemli.tico é se o Sr. visconde centralisação, por leis vigorosas, pela força : 
levou ou não iustracções para tanto ; e se com parece que se esqueceu quaea erio as Instituições 
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com que o Brazil se achava orgilnis1do. Marchâ~iio incremento âs alfandegas e aos consulados e 
as causas como era de esperar; outro p~rt1d0 este;: _produzíráõ por certo tanto mais quanto pelo 
quiz disputar o poder, e isto é da es~encHl do pnnc1p10 de \iberalida•le e protecção á nossa 
governo representa~Jvo , e~ qne o,; dttierentes produ~ção, foi re\"o~ado o system •t de augmento 
partidos querem dirtg1r o pa1z. Mas como t1vesse de ancoragem, que tinha trazido uma parda real 
::te se apresentar nesta casa uma maioria devotada a o paiz .:!e alguns mil contO!'. 
11o partido .::ue não estava no poder, deu-se u~a Nestas vistas, contando com a benevolencia 
dissolução prévia: e o que aconteceu T A re~cçao; da nob_re crommissào, e com •> pensamento e 
algumas províncias lançárãu mão de me.JoS de prlnctplos da camara, cu mandarei á OlPSa uma 
que não devião la.nç•r, e o resu\ta1l0 foi tudo em~oda para que ao período da commissão se 
qusnt" de de~ .. stroso aconteceu. :Mas é tampo de accrescentP.:-é o resultaáo de se ter collucado o 
acabar com reciprocas aecusaçõe"; cumpre que gov_Prno de Y. M. Imperial á frente dos principies 
façamos que o paiz s~ja representado como de.ve de 1llustrada pr••tecçãn e liber .. hd:td e â na~cente 
su; faço sinceros voto~ para que o projecto que producção e riquez ·t do impPrio, principio que a 
passou nesta casa ou outro qualquer s?bre o camatra dos deputado~ deseja vêr continuado e 
processo eleitoral . seja sanc~ionado; d!SeJO que desenvolvi do Sf·gnndo os rP.cttrsos do paiz, e ao 
se tire ao poder a mterferenc1a :~as ele1çoes, quero qu~l prestará o sr,u mais decidido apoio. -E' 
deputados que represectem o paiz, e não q~1e f!!· po1s uma declaração explicita de que sem essa 
presentem taes e tl! e~ idéas ou tal or~an_Jsnç~o protecção e liberalidade não poderemos animar 
ministerial. Eu desejo a politica da conct!Jaçao e desenvolver a riqueza, o que é de absoluta 
e da concordia; mas é t~eeessario que expnma o necessid :1de para tomarmos em pouco temoo a 
meu pensament•>: est>~ politica não diz re.:!petto po~içã" a que temos direito. · 
áquelles que Pstãc n:1s summidaJes, que estao em E' lida e apoiada a emenda seguinte do Sr. 
posições inexpugnaveis; fallo daqueUes que , Junqueira : 
persuadidos de que o governo é elemento de « E' o resultado de se ter collocado o go· 
ordem, que a elles se deve obedecer ceg>1mente, verno de V. M. Imperial á frente dos prin· 
não devem ser perseguidos, não devem soffrer cipios do illustrada protecção e liberalidade á 
da res.cçào, e\les qutl de boa fé pegárão em n ascente producção e riqueza do imJlerio, 
arma~ para defenJer aquill•> que se chama l ega· priucipios que a camara dos rloputado~ deseja 
!idade. ver coutinuados e de~envolvidos, segundo oa 

3e o governo prescindisse da idéa dtl querer grandes recursos do paiz, o aos quass prestará 
interferir nas eleições, quanto não ganhar~a o o seu mais decidido apoio. » 
paiz? Não se nomearião para os lugares da o Sr. Souza. Raxn. .. s:-Sr. presidente, a 
policia homens só com o fim ue v;mcer as eleições utilidade mais ionportaote que resulta de discus-
sejs de que u;aneir:t fór, e a justiça e a ~egurança sõe~ s~m~lhantes â que agora nos occupa, é a 
publi~a muito gsnbarião. de 1nst1tuu-sa exame sobre os aetos da admi-

Mas, Sr. presidente, deixarei tle parte isto; nislraçã:>, a por esta maneira fazer-se c' ega!: 
estvu persuadido que todas as admi••istrações ao alto conhecimento da corôa os sentimentos 
tem os melhores desejos, mas nem todos são da representação nacional a respeito da confiança 
felizes nos me:ios que adoptão. Agora occupar-me· ' ; que ao paiz pos,.ão merecer StiUS miuistros. Mas 
hei daquillo para que especialmente pedi a pa· · nas circumstancias de anomalia e excepção em 
lavra, isto é, do período da respost.a á falia do que os me~mo~ ministros têm declarado o paiz, 
throno ácerca do augmeoto •ia remia public.t. A - · s ·ct commissão r .. sponde desta maneira ao período eu nao VeJO, r. presJ ente, que possam:>s con. 
respectivo da falia do thr.>no: _ 0 crescimento seguir esta utilidade na presonte discusdo. Em 
das rendas publicas, senhor, é ainda 0 fructo primeiro lugar, datando de poucos dias a exis-
dessat politica que <teu a paz ao imperio ; é 0 t~ncia da aaministraçiio nctual, nós não podemos 
resultado da circum!lpecção e moulidade do instituir exame algum a respeito de seu>~ actos ; 

d V M I f 6 
em segund<> lugar, eu não crc!lo qu11, falseado 

governo e • · mperial. - Não oi 5 a como :~e acba o sy;tama represeutativo, tenhM a 
politica da circnmspecção que .teu a paz ao imperio e::o:pressão desta camara a torça necesRaria. Eu, 
aquella g_ue deu au~:mento ás rendas publicas. portanto, Sr. pri!siJente, deixaria de tomar parte 
Em verdade, a paz do imperio e a moralidade 
augrnentão a renda ; porém houve uma outra na presenta discussão se por v11ntura a ella 11i\a 
razão, e foi 0 systema adaptado, ou pelo menos fosse de algnm modo chamado pela illustre 
8u~lentado e desenvolvido p .. la administração de commissão especial. 
2 de Fevereiro quando tratou de pór em principio Durante a sessão do ann<l pnsad•> eu me 
que era neces>~ario protPger a producção do paiz, pronunciei multo expressan:entA contrt& os adna 
quatndo tratnu de dar r~:gulamentM que d~sP.m do ministerio de 2 da F'lvereiro; tl pois hoje 
baraça~s!:m o commercio. que fari\itassem as flUO a ilh1•tre commissii.o ospoclal julgou dr~ con-
transac~oes. Ne~ta parte discordo do nobre veni'lncia fazer o elogio d'!!IS& adminlstraçiio, no 
deput14do pelo Rio de J~>~neiro, que attribue o a>eu conceito a mais ruinosa que tem existindo 
crescimento da renda á novas imposiçõe~, assim no Brazil ...• 
eo~o que a revisão da pRuta das alfandegns de · o sa. N. MACHADo E OoTaos SENHOBES:-Nilo 
vens dar esse re~ultado . Eu creio que o tinanc~iro apoiado. 
que tratar de impõr 11em dar meios de se poder 
conseguir a producçi > para os contribuintes terem O Sa. SouzA RAMos : - .... de algum modo 
com que pagar bs de·sabir errado do seu calculo; estnu constituido na necessidade de tomar a 

_ ___i_m_pg_r~. _ carr.egará a populaçiio de impostos, mas- _palllHJL,...Jl.fim.....de..._como que protestar~ já - -que 
não tirará resultado favoravel do seu :;;ystema : outro alcance não póde ter a minha voz contra 
é necessario que haja onde tmpõr, é necessario esse elogio mjusto, não merecido .... 
que a8 contribuintes tenhã.> meios de produzir. O Sa. N . MAcuwo:-Não apoiado. 
para desta produeçâo sahir a renda. 

Dos relatorios das antecedentes administrações O Sa. D. MANOEL: -Apoiado. 
de finanças o que eu enxerguei foi B idéa pura- O SR. SouzA RA.M:os: -.... que 88 contêm no 
mente fiscal de fazer crescer a renda por meio vot.o de graças, a administração actual. Sr. 
de novas imposições. Sr. presidente, a mulLi· presidente, não pôde ser qualificada por seus 
plícidade de pequenos impostos que exigem um actos, que ainda não são conhecidos, e suas 
grande pessoal, e que embaração as transacções declarações não nos babilitão para julgarmos 
da vida, não dão por certo augmento de renda. que pretanda ser continuadora da de 2 de Feve-
A renda do Brazil deve principalmente o seu reiro. E' verdade que o nobre mioiatro da· jua-
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tiça declarou que o programma do aetual gabinete 
era o mesmo programma da administração pas
sada-conciliação, exacta administração dll justiça, 
etc.- ; mas va1 grande difterença de programma 
á execução de programma. O nobre minislro não 
disse que a actual administração havia de seguir 
a administração transacta nos meios da execução 
do programma, nos seus actos. Por certo, se
nhores, o programma da conciliação, exacta 
administração da j11stiça, etc-, cabe a toda;; as 
aliministrações ; mas, ou mereceráõ estas admi
nistrações o apoio do paiz ou sua maldição, 
segundo a maneira de o executar, <listo nos deu 
v exemplo o gabinete de 2 de Fevereiro. Me 
confirmei m .. is nesta opinião quando ouvi ao 
Dobre ministro do imperio declarar que a admi
nistração actual se occupava em examinar as 
circumstancia~ do paiz, que a administração actual 
tríltava de informar-se dos negocias publicos, 
e faria o que mais conviesse aos interesst~s pu· 
blicos, e que para isso esperassem pelos seus 
actos. Por esses actos, Sr. presidente, julgo dever 
esperar, afim de poder pronunciar -me a respeit1.1 
da administração actual. Eu pois não me opporei 
ao voto de graças na parte em que !)ro10elte coad
juvação ao actual gabinete, visto que espero dos 
actos para que o nobre ministro do imperio 
appellou, e por emquanto não posso acreditar 
que o actual gabinete se proponha a ser o con
tinuador do transacto. As mais observações terão 
de se dirigir especialmente sobre quanto a illustre 
<:Ommissão especial julgou conveniente dizer a 
respeito dos actoa da administração passada. 

Eu não occuparei a attençiio da camara sobre 
o modo porque a illustre commissão especial 
encarou os actos dessa administração em ref~
rencia ás relações exteriores- Do que foi dito 
pelo illu,tre deputado pelo Rio de Janeiro, que 
me procedeu, resulta clarameute que o gabinete 
de 2 de Fevereiro, alé a época em quo nelle 
tomou parte o nobre minist.ro dsputado por 
Minas, mal tinha comprehendido os interesses 
nacionaes, mal os tinha tratado, mal tio1ha at
tendido ao decoro e dignidade do paiz : mas 
quij, pot~teriormente, em resultado da actividade 
e do reconhecido talento do nobre ex ministro 
ddputado pela província de Minas Geraes, a 
administração fez tudo quanto nas circumstan
cias era possível fazer-se em bem dos interesses 
e da dignidade do paiz. Mas a iilustre commissão 
especial engloba os actos da administração a 
est6 respeito praticados em períodos differentes, 
e distribue elogios com igualdade ao nobre ex· 
ministro dos negocios estrangeiros deputado pela 
Bahio~, e ao nobre ex-ministro dos negocias 
ustrangeiros, deputado por Minas Geraes, quando 
com justiça grave candura devia pesar sobre um. 
Não entreterei, pois, a attenção da camara sobre 
e~te obje::to, porquanto LI\ o fez satisfactoriamente 
o nobre depul&d•> pelo Rio de Janeiro, e suas 
judiciosas observações ainda não forào refuta
das ; farei Simplesmente uma breve retlexão. No 
discurso da corôa se diz relativqmente aos ne
gocios do Rio da Prata, que, de accõrdo com 
os interesses do paiz, e com os princípios de 
neutraiid:1dt1 que o governo se tem prnposto, 
anhela o tarmo de uma situação Lão afllictiva 
para a humanidade-; -annuneia-se, pois, como 
seguida e como a melh<Jr a seguir-~e para o 
drante a politlca de neutralidade. · 

_A illustre commisaão figura a supposição que 
nao se acha no discurso da corôa da conveniencia 
da _al.teração dest11 política, e não julgou dever 
em1thr a sua opinião a respeito da que deverá 
~er seguidll em substituiçao, quando aliás o 
1llustre relator da commis.;ãG havia annunciado 
ser iato conveniente, e para o que demorou a 
apreeentaçã.o do parecer até ser distribuído na 
casa ~ relatorio da repartiçio doa negoeios ea
tranielroa. 

A illustre commissão promette o seu apoio â 
política que convier, mas a política que se acba 
desi"nada no discurso da corôa é a da neutra· 
lidada ; me parece pois que a íllustre commissão, 
a não querer que a administração mude de marcha, 
devia cingir-se ao discurso da corôa, promeLtendo 
a sua coadjuvação á política que u governo se 
tinlla proposto, a da n<!utralidade. 

Pelo que pude · culher da le1tura do relatorio 
apresentado pelo nobre ministro dos negocias 
estrangeiros, o gabinete de 2 de Fevereiro quando 
neste r '>mo de administração foi dirigido pelo 
nobre ex-ministro deputado por Minas, attendeu 
do modo que era possível, em presença das com
plicações qu havia creado, no primeiro periodo 
de. sua exislencia, aos_ interesses do paiz ; julgo 
po1s necessano que haJa uma declaraçlio da parte 
llo gabinete actual, se está no proposito de con
tinuar a dar desenvolvimento á política seguida 
pelo nobre ex-ministro deputado por Minas. Eu 
Julgo, Sr. presidente, tanto mais conveniente esta 
declaraçii!), que, por occasião da dissolução do 
gabinete de 2 de Fevereiro, alguns jornaes pu
blicárão a existencia de divergencillS entre os 
membros desse gabinete ; e ouvi dizer que não 
havia perfeito accordo entre elles nll marcha d~& 
administração pelo que respeita ás rela~ões 
exteriores; e mesmo se examinarmos tudo quanto 
tem havido a este respeito, veremos que o 
gabinete de 2 de Fevereiro em seu começo, em
qu~nto delle fazia parte o nobre deputado pela 
Bania, teve tendencias diversas daquellas que 
posteriormente torão seguidas pelo nobre ex-minis
Lro d~putado por Mina:.-~. 

Tando agora de considerar os actos da admi
nistração da 2 de Fevereiro quanto á politica 
int~rior do paiz, e11 julgo conveniente fazer uma 
declaração que já foi feita pelos illustres deputados 
que me precedêrão, e com que e.lgu.ns nobres 

1 ueputados mostrárão de alguma maneira incom
. modar-se ; embora ttlnha de incorrer no desagrado 

de alguns nobres depntados, devo declarar que 
considero os actos do nobre ex -ministro doi 
negocios estrangeiros, deputado pela província 
de Minas Geraes, de um modo diffdrente do da 
marcha da administra.;íio dd 2 de Fevereiro, de 
mais tarde f~z putd ; e que pois nas censuras 
que terei de fazer a esta administuo;lio não posso 
comprehender o nobre ex -ministro, dep-c.tado pela 
província de Mmas Geraes, pois que o nobre 
ex-ministro não teve parte na política que esse 
gabinete adoptou e desenvolveu em tempo an
terior, e em verdade não podem caber ao nobre 
ex-ministro, doputado pela província de Minas 
Geraes, estadista illustrado e honesto, os acto:~ 
dessa administração a mais ruinosa que tem 
peaa..to s<'bre o Brazil. 

Annuncia um dos topic'ls do d iacursoJ da corõa 
que todas 11s províncias se achiio em paz, a que 
este beneficio da província contribuir~ para a 
execução das medidas que a illustraçilo e patrio
Limo da assembléa geral julgarem opportunas e 
acertadas para protegerem a riqueza do paiz. 

A illnstre com missão, respondendo a este to pico, 
designa como causa da paz publica que se observa 
no imperio a política de moderação, de justiça, 
de clemencia e de equidade· qlle diz fõra seguida 
pelo gabinete de 2 de Fevereiro, e promette a sua 
cooperação por meio de leis que ssjâo a expressão 
verdadeira da vontade nacional, atl.m de se pro· 
teger a riqueza do paiz. E~t~ verdade, Sr. pre
sidente, em um pa1z como o nosso, que tem 
passado por tantas revoluções, em um paiz como 
o nosso em que o appello ãs forças iodiTiduaes 
tem sido em alg11mas oceasiões julgado como o 
l• meio Sll!!icient.e e legiLimo pata emendar as 
imperfeições dao~ leis, e eorrigir os actos dos 
poderes supremos do estado : em um paiz, digo, 
qu.e tem passado por esta crise, desastrosa e:n 
ai, e de peesl.maa coaseqoeneias, sem duvida o 
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estado de plll: que reina nas provinciRs, e qne 
devia ser o ordinario, se torna um dom da Pro
videllcia, digno de por elle todo< lhe rendão 
graças. Mas, Sr. presidentE:, eu não acredito que 
a allruinistração publica tenha feito tudo quanto 
esta a seu car~o. anuuncillndo esse estado_ O 
estado de paz da,- províncias nada mais confirma do 
que que estão inalteradas e se mautém as rel11.ções 
dos cidadãos com estado ; ·mas não ha.ota ist<~, 
é uecessario que não sejão alteradas e· se man
tenbão as relações dE.> indivíduos para eom indiví
duos; é necesssrio ainda que se consiga o fim 
da associação política, que é a utilidade publica 
e o interesse commum. Não basta pois dizer-se 
que as provinci><s estão em paz, 6 ainda necessario 
que se diga que os direitos dcs cidadãos sã" do 
melhor modo guardados, •tue ba segurança de 
pe:;soa e de propriedade. 

O Su. 111A.RIN80 :-Entremos na demonstração 
de que isto não existe ; ê o que ê preciso. 

O Sa. SovZA. 'R..ul:os :- Os factos são muito 
publicos, e falbi-o muito alto ; para aquelle~ 
porém que os não quer~m ouvir recllrrerei á 
autoridad3, que não lhes põde ser . sutopeita
Lô<~.-se o relatorio apresentado este anoo na casa 
pelo nobre ministro da justiça, e ahi S<l encon
trará a enumeraçà·> ·de um grande numero de 
assassinatos, e outros crimes graves em bem 
pouco tempo acontecidos. E nem, Sr. presid6nte, 
me persuado que para uma grande parte dos 
cidadãos pudesse haver segurança de pessoa e de 
propriedade durante uma admimstração que to
mando debab~o de sua protecçri.o os pobres contra 
os ricos, e enxergãndo por toda a parte-soberbos 
p!!ra os debellar, na e~colha dos agentes de policia, 
e autoridades judiciariss tanto se esmerou em 
arm11r 11s paixões, enchendo-as assim dos meios 
de opprimir a uma gra!lde parte da nação. A 
cnmara ainda ntio estué. esquecida do modo por 
que fllrào apreciadas e qualiti.cadas no a.nno 
passado a~ autorid>lde~ judiciarias e loliciaes pelo 
nobre ex-mimstro da justiça; n ;•O pois de e,;
tranhar-se que deoaixo de tal administração 
acontecesse o que aconteceu-nada de s~guraoça 
lndividual para uma grande parte dos cid .. dãos 
brazileiros. 

Se a poliLica do gabinete de 2 de Fevereiro 
fosse tal que tivess11 força bastante para produzir 
o ~stadú de paz das províncias : s~ fllsse a de 
moderação, justiça, clemencia, equid&de, devia 
produzir outro rcsultago t •• mbem, o da segurança 
individual para todos. 

Em verdade, Sr. presidente, a que devemoH 
attribuir a vaz em que se ncha o lmperio? A.o 
conhtlcimento de que da tempo de ~e pôr termll 
aos movimentos revolucionarias ; ao triumpho 
das idéas de ordem firmemente sustentadas por 
uma gra11d., parte da nação, ainda quando up· 
primida e vexada : ao bou> senso nacwoal, t! 

nunca A polltica desse gabinete, porque s~; excessos 
e abusos do voder pude>s..,m provocar revoluções, 
o gab1nete de 2 de Fevereiro as teria provocado. 

Não foi, Sr. presidente, de moderação, nem 
de justiça, le:n ..Je clemencia, e meoos de equi
dade, a polltica do gabinete traosacto. Uma 
política de moderação é aquella que se guarda 
entre os extremos, é aqu~Ua que segue o justo 
meio ; mBS o que vimos nós em lodo o paiz r 
O gabinete de 2 de Fevereiro o dividio em dous 
partidos de cidadãos ricos e pobres, áe soberbos 
e humildes, e sem recuar diante da atrocidade 
dos meios, s~ empenhou todo em exaltar uns e 
abater outros. Os factos fallão tão alto, que não 
haverá no paiz uma pessoa que em boa fé possa 
dizer que o gl\biuete de 2 de Feveu!iro eeguio 
a política de moderação e do justo mei.,. 

UK Sa. DEPUTAJ)O :-Isto é poesia. 
O Sa. Souu .Ru1os :-0 gabinete de 2 de F e. 

vereiro lar.çou-se em um extremo. E' o nobre 
deputado por Pernambuco membro da commissão 
especial em cuja autoridade eu me poderia firmar 
para justificar esta asserção se de justificação 
precisasse ella. O illustre deputad<J em uma das 
sessões pas,adas ainda estigmatisou a politica da 
conciliação, que não olha pqra os individuas e 
suas opiniÕP.i!~ mas pare. o seu merecimento, qua· 
lidades e virtudes. Se pois ú nobre deputado 
esti::;m11tisa esta politica, e a qualifica de utopia, 
como quer hoje dizer que o minis(erio a quem 
applaude seguio uma politica de moderação, 
isto é, política do justo meio entre dous extremos 
dados ? Se assim fosse, não poderia esse gabinete 
mert~cer o apoio do nobre deputado_ 

Dizer-se, Sr. presidente, que a politica do 
gabinete de 2 de Fevereiro foi de moderação e 
de justiça é ir-se contra os factos, que fallão 
muito alta, e até certo ponto escarnecer-se do 
bom senso nacional. 

Quando a illustre commi;;são attribue ao ga
binete de 2 de Fevereiro U1na política de clemencia, 
me parece que se ref~re ao acto da amnistia 
concedida aos envolvidos nas rebelliões aconte·. 
cidas nas provincias de Minas e S- p .JU}o ; mas 
a estll respP.ito é preciso recordar-se que na pro
víncia de Minas Geraes, onde teve lugar uma 
rebellião, pegárão em armas uns contra a ordem 
publica, e outros a favor della : o decreto do 
governo amnistiou aquelles qu<~ tomáriio as armas 
a favor da rebellião .:omo unicos criminosos, mo\s 
fic&.rão excluídos da sua clemencia, e até postos 
for~< da lei aquelles que tomárão 1\S armas em 
defesa da ordem publica- O nobre deputado relator 
da il\ustre commissão especial. que reside nes8a 
provincia, não poderá ignorar que presentemente 
estão chamados aos tribunaes accusados por factos 
corumettidos durante t!ssa rebellião muitos ci
dadãos. 

O Sa. 1\úJUKBo:-Pelos roubos que praticárão. 
(Apoiados.) 

O Sa. SouzA RA.uos:-Na. villa da Formiga, o 
Sr. Fr.mcisco José Soares está accusado perante 
os tribunaes e pronuneiado pelo crime de ten\ativc. 
de morte, em razão de haver repellido um grupo 
de desordeiros que atacarão a sua casa. 

Os Sas. MARitJHO .s: A.NTlo: -Está mal in
formado. 

O Sa. FERBAZ:-0 que não hão de dizer I 
O Sa. S<~UZA RA:t.tos: -Al~uns officiaes da guarda 

nacional que prestarão l!erviços nessa oecasi:io, 
que, por ordem de seus commandantes legitimas, 
tomáriiú viveres, que forão effectivamente em
pregados no sustento das forças legaes, respondem 
hoje perante os tribunaes. . 

UM l:)a_ DEPUTADo:-A.ponte os nomes. 
O Sa. Souu RA.:arüs:-0 Sr. J•>Bquim do Paula 

Souza, do districto de s. José do Parahybuna, 
do termo de Barbacena. Eu assevero que é 
verdadeiro este facto, porque li até o libello 
apresentado contra elle. 

O Sa- .ÂNTÃo : - TomArão os viveres e não 
pagárão. 

O SR. M..!..JUNBu : - Cobrão do tbesonro e não 
pagão os particular~s de quem roubArão. Peço a 
palavrà para responder. 

O Sa. SouZA. R.u.ros:-0 nobre depute.do poderá 
dizer muito, mas oada poder& provar. Sr. pre· 
sidente, proclama-se com elogio uma politica de 
clemencia ; mas ae nós vam<>s exa10inar os Cacto& 
como verdadeiramente são ; se nóa vamos ouvir 
aq?elles que soffrem e achão-se responsabilisadoa 
hoJe por actoa que nessa oecasii11 praticário, por 
ordem da autoridade legitima, em defesa da 
conatituição e prerogatlvaa da corôa •••• 
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O Sa. MARINHo:- Pois não. 
o Sa. s~uZA RAMO<:-.... niio neglremos que 

bouve todo o fllvor para uns ; mas ba de se 
reconhecer tambem a v•:tação inlludita exercida 
e<>ntra os outr•JS. Se f.•sse de clllmencia a política 
do gabinete de 2 d~ Feverdiro, comprehendendo 
aquelle~ que tomárão as ar:nas contra a ordem 
publica, deveria tambem estendar a sua protecção 
á.quelles qu·1 tomárào as arm>~.s em fllvor da ordem 
publica, a uão ser um crime imperdoavel o de 
lealdade á constituição e ao tbrono. · 

No discurso da coróa, Sr. presidente, vem a 
exposição de que as rend .. s p11blicas tiverão 
crescimento, e que se fizerão esforços a favor da 
economia dos dinheiros publicas por meio de 
reducçõea judiciosas. A íllus1 r e commis,ão es
pecial, julgando que para algum fim se inseria 
no discurso da corôa esta expo6ição, entendeu 
conveniente responrler attribuindo esse crescimento 
das rendas public-. á política do gabinete de 2 
de Fevereiro. D~ orçamento ,, que se refere o 
discurso da coróa, vemos que apenas 11ma pequflna 
diminuição existe entre o orçam~nto off~recido e 
aquelle qu>< se achava afl'ecto já á camara dos 
Srs. deputados. Ora, attendeudo-se a que as 
circumstan.:ias do paíz derào lugar a grande 
diminuição de despeza pelo acto da cessação da 
guerra na provi11cia do Rio Graude do Sul, que 
fol annunciada mesmo pelo gabinete de 2 de Fe
vereiro, como um facto que contribuiria para o 
equilíbrio entril a receita e a despeza do estado, 
é antes pa!'a admirar que se note uma differença 
tão insignificante como aquella que se menciona no 
orçamento, com relação a Jespeza publica, talvez 
por isso a íllu~tre comm1ssão s~ acanhou ,,m dizer 
alguma cousa scbre as judiciosas reducções que 
em verdade não exu:;te : ma~ sendo constante o 
crescimento da receita, aproveitou-se do f11cto, 
prnduzido por outras causas, para o attribuir á 
política do gabinete a que se propoz endeosar. 
E' facto incontestavel, e já apontad'l pelos nobres 
deputados que precedêrão, que por lei de 18-13 se 
augment!lrão os impostos, e que estes iDlpost•JS 
são no proprio relatorio do ministro da fazenda 
apontados como capazes de produzir o augmento 
da receita; a ess11 lei, pnis, que creou novos im
posto~ e augmeotou alguns dos existentes se deve 
attribuir o crescimento da renda, sendo fóra de 
duviJa qu11 a illustre commissão e~pecial apre
senta um facto inexacto quando diz que o augmGnto 
da rec~<ita do estado deve ser attrib11ido á politica 
do gabinete. 

O illustre deputado pela provincia de Minas 
GAraes, relator da nobre com missão, justificou este 
topico da resposta dizendo que na provmcia de 
:Mmas Geralls pelo menos era evidentementll re
conbecldo que á moralidade dos t!Dcarreg'ldOtJ da 
Brrecadação das rendas publica" se devia o cresci
mento dellas. Notou o nobre deputado que nesll& 
occaMiào f11llava que me desagradára uma pro
posição semelhante; 11 por certo, Sr. presidente, 
na província de Minas Gol,aes se fizerão demissões 
em massa dos encarregados da arrecadt1ção das 
rendas publicas. 

O Sa. ANTÃO; -Está muito enganado ; é uma 
falsidade. Peço a palavra. 

o s~. SO'OZA RAMOS:- Sr. presidente, não me 
parece que em 11m ramo semelhante, em que os 
empregados deveiJI ter pratica- e experiencia do 
serVIÇ••, seja o meio melhor de ptover á boa arre
cadação das rendas o fazer-se demissões por tal 
maneira e continuadas mudanças. 

O_ SR. lúBINao:-Ha de se demittir como pre
vancador~s dos dinhtliros publicas. 

_O Sa.. SouZJ, &lloa:- Sorprende-me, Sr. pre
Bldente, que o nobre deJ?utado por Minas Geraes, 
r!:lator da illUBtre comml&Bio, lance uma accuaação 
tão forte, tão violenta, contra empregados que têm 

oro•o 1 

?ireito á sua reputação. Sorprende-me que o 
lllustrll deputado relator da c~mmissão, sendo 
p~ocurador-fi~cal da tbes11urar1a naquella pro
VIncla, venha h:r."lr 11m '1 accusação tão forte de
claran_do prllvaricad<Hes os encarregados da 'arre
cadaçao das ren<las na sua provincia, sem que 
o nobre d~plltado mnstre qlle tllm requerido a 
responsabilidade delles. Perguntarei ao nobre 
deputatlo ~ que - tamb~m é procurador-fiscal da 
thesourar1a dr. provinci• de ~i nas GP.raes, quantos 
desses prevancadores têm s1do mettidos em pro
cesso? 

o.s~. MARINao:-Todos estão com as contas 
em JUIZO. 

o O SR. SouzA_ RAMos: - Sorprende-me, Sr. pre
uldente, que o 1llustre deputado por Minas-Geraes 
que deve respeitar os direitos dos outros.... ' 

O Sa. MARINao:-Mude de caminho que vai 
m~. ' 

O SR. ANTlo:-Muito mal, muito mal. 
O. SR. SouzA. R.u.ros:- .... venha declarar pre· 

vancadores os empregados da arrecadação das 
renda~ pub!icas, quando ainda depois Je pro· 
nunc1ados nao tmha o d1rA1to dP assim qualilical·O:!. 
B~m sabe o ~obre deputado que uma pronuncia 
na~ traz senao a suspeita de baver commettido 
dehcto ; e como ainda antes da pronuncia e sem 
9.ue tenhão si•io ouvidos, o uobre deputado se 
Julga autorisado para declarar e$ses empregados 
COlliO prevaricadores ? 

S_r. presidente, as províncias do norte, •1ue 
foraq ftagelladas pela fome oeca.sionada pela secca, 
tmhao_d,r.Hto aos soccorro~ p11blicos que a cou
st~tu~çao gar~nte. (Apoiados.) A illustre com
missa•> espec1al, no meu erHender, não responde 
de uma maneira convenientll ao t'lpico respectivo 
do discurso da coróa. No di'scursu da corôa se 
diz . 4ue. o governo empregou os meios de que 
podra _d1syõr para a cessação daquelle ftagello. A 
comrms11ao r~sponde que é con•oladora a se· 
!ZUrança de haver assim procedrdo o gaoinete ; 
mas, Sr. presi1ente, ainda ba poucos Jias, nesta 
cas~, ~s nobres deputados pela província do Ceará, 
9ue sao aquelles que mais habilitados estão para 
JUI_gar a respe1t,, dos actos do gabinete sobre este 
~bJecto, fizerão um requerimento para virem as 
1nstrucções que o f:cOverno de11 para a distribuição 
de taes .~oc~orr?s· U•n illll<tre deputado por essa 
provmc1a, JUstificando o re1uerimento, declaroll 
que o gover;•O tinha lançado mão dos peiores meios 
para conseguir soccorrer aquella província. 

O Sa. CARVALHo E SILVA :-Não apoiado. Re· 
provei o methodo de soccorros. 

.o Sa. ~ouzA R.o~.uos:-Bem : aceito a correcção. 
DIRS& po1s u1n 11lustre deputado pela provincla 
do Ceará ha poucos dias nesta casa que o me
th?do da distribuição seguido. pelo governo não 
fo1 o melhor. Ora, Sr. pres1deote, no discurso 
da ~orO~, nas palavras cr meios de que o governo 
pod1a d1spôr », eu enxergo um respeito hypocr~ta 
ao orçamento. Nós não temos presenciado que o 
orçamento pou_ca attençào_ me.receu ào gabinete 
de 2 de Fevereu~o? Nós nao v1mos o gabinete de 
2_ de Fever~iro ~azar despez .. s para as quae:~ não 
t1nha cons1gnaçao no orçamento 't P:ua que pois 
no d1scurso da corôa fazer·se referencia aos meios 
~e que o gabin~te podia dispOr ? Se o gabinete 
JUigoa-se autor1sado para em outros objectos 
despender quantias que não estavão consignadas 
no orçamento, me J?arece que ao menos com 
igual razão não deVIa para este objecto achar 
limitação no orçamento. 

Sr. presidente, eu acredito que um gablnete 
que tivesse o fundamento da sua existencia na 
confiança da corôa e na opinião publica oio 
estaria limitado a sómente dispOr doe meios con
signados no orçamento ; outroa recuraoa matem 

~ 
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a seu alcance. E eu não vi, Sr. presidente, que 
o gabinete de 2 de Fevereiro, tiepC'i~ do conheci
mento do estado desgraçado daqu.,llas provinct.•s, 

, procurasse aproveitar-se da generosidade de 
muitos cí r1adão,; que se prestarião a diminuir os 
males de seus concidadíios. Assim, Sr. presidente, 
eu acredito que nos soccorros ás provincial! da 
Parahyba, Rio Grandtl do Norte e Ceará, o go· 
verno cingindo-se á verba do orçamento, não 
dispóz de todos os meios que tinha a »eu alcance; 
e, ~poiado na autoridade de um illustre deputado 
pela província do Ceará que melhor informado 
deve estar do que a respeito tem occorrido, eu 
digo que o governo não seguia o methodo melhor 
na distribuição dos 8occorros, ou que o governo, 
esperdiçando os r~c:tusos de sua posição e o~ 
meios a seu alcance, não soccorreu conveniente
mente aquellas províncias ílagelladas. Assim, 
Sr. presidente, eu não posso deixar de fazer re
paro sobre a maneira por que a illustre com
missão se comporta a este respeito respondendo 
ao topi.:o. 

Eu não sei, Sr. presidente, para que a illustre 
commissão trouxe á discussão os actos da admi
nistração passada ; mas já que assim ella pro
cedeu, etr. devo aceitar a discussão por ella 
ofi'drecida e provocada. 

As consideraçõas que ficão expostas, Sr. pre
sidente , servem bem para convencer a um 
homem despreveuido de que é inju•to o elogio 
tributado pela illustre commissão á administração 
transacta ; e eu accrescent •rei a este respeito, 
Sr. presidente, que o gabinete de 2 de Fev.;reiro 
foi o mais ruinoso q:.;e tem pesado sobre o paiz. 
A administração de 2 de Fevereiro, Sr. presideute, 
para que seja consideraJI\ como a mais ruinosa 
que tem pesado sobre o paiz, basta reconhecer-se 
que ella tem quasi a111iquillado entre nós o "lS· 
tema representativo .. Depois dessa representaçao, 
Sr. presidente, todos são forçados a reconhecer 
que do systema representativo nós não conservamos 
mais do que os incommodo!l, as despP.zas delle, 
mas nenhuma de suas vantagens. A historia dos 
actos dessa administração o comprova. 

Logo em seu começo esse ministerio, tirado da 
maioria d11 camara dos deputados, P.sse ministerio, 
concorde com essa maiona no systema dt:l admi
nistrar o paiz, a dissolveu. N>io contestarei aqui 
o direito c11m que procedeu o miui8terio, mas 
me persuado, e todos hão de convir, qu~ s~me
lhan\e acto s6 deveria ter lugar quando esse 
mini8teno não pudesse com essa camara levar a 
efteito as su>~s vietas de administraçãó para 
consultar o paiz e chamar homens que o aju
dassem. 

Mas, Sr. presidente, convoc>~da a . outra ca
mara, eleita debaixo das vistos que nestu casa 
forào expostas pelo nobre ex-miniMtro da justiça, 
de que o gabinete, tendo dissolvido uma camara, 
não queria ser por sua vez dissolvido, isto é, 
false~do inteirau.ente o systema eleitoral que 
!'eumo uma camara tal qual esse gabinetll dese
Java, quaes forão as vistas Llesse gabinete, que 
se conver1essem em lei uo fim de oito mezes de 
sessão.? Quaes farão as vistas que esse gabi
nete ~present .)U a essa camara ? Quaes erão pois 

_ as vista! -1àe esse gt~binete tinha que serião 
embaraçadas por essa camara dissolvida? Depois 
desse acto, Sr. presidente, nós somos logicam~nte 
Jevados a acredrtar que a11 vistas desse- gablnP.te 
nlio erào outras &enlio dar e tirar po.siçu :I 
o1Hclaes I Arnda, Sr. presidt>ntll, nrlu meuor wal 
fez eaea adminiatraçilo •ill!liiJo trouxe para o pai<~: 
e nelle plantou a du~conllt~nça na alnc~rhlar.ll! 
doa no .. soa homens polit1cus. Nó~ v1mos, Sr. 
llteaídente, que um pa.rlid_, (\Ue e'l.\•lia no po&í%, 
e que mandou os seus representantes para esta 
caea, com quasi inteira exclusão de seus adver· 
sarioa, tinba-ee pronunciado muito claramente 
~nua cenaq leis, quaes as da reforma judiciaria, 

da interpretação do acto addlclonal e do conselho 
de estado. · 

Ass1m, Sr. presidente, representado esse partido 
na maioria, ou qua~i totlllidado~ desta camara, 
11ó• vim·•s consumir-se dua'l sessões inteiras sem 
que a opirliã,J dt:lsse partido prevaleces:~e, sem 
que apresenta~sem seus co-religionarios as re
furmas exigi.las. Assim, Sr. presidente, o paiz 
teria iut'lirament~ perdido a confiança na sinceri· 
dade dos homens políticos, e totlos serião for
çados a acreditar que não existe pleito senão o 
das posições officiaes, que as vistas dos h<>mens 
políticos se fi;rtào em ultima analyse il >~ S paginas 
do orçamento, nos lucro:~ e vantagens do poder, 
tiS por ventura não se visse por outro lado um 
partido que em outro tempo não hesitou em 
arriscar a sua popularid .. de para pôr embaraços 
á torrente de idéa~ de:~organísadoras qutl gras
savão, tendo conseguido reorganisar o paiz, cercar 
o poder das attribuições que lhe havião sido 
usurpada~. e o enehi-to da for<;" neeessaria p11ra 
flizer a felicidade publica, 'hoje proscripto, posto 
fóra da lei, e vexado pela exageração e escanda
loso abuso da força do mesmo poder, conservar-se 
firmes no>~ mesmos princípios e em todas as suas 
doutrinas, com fé plena e inttlira nas instituiçõlls 
do paiz e sabedoria da corôa, de quem espera 
dias de mais ffllicidade para a a n'ição. 

Limito-me a estas observações, declarsndo que 
voto contra o pruj<lcto de resposta á falla do 
throno, ofl•Jrecido pela illustrfl com missão especial 
por conter um t!logio inconveniente, immerecido 
e injusto aos actos do gabiuete de 2 de Feve
reiro. 

o Sr. Ma.rin.b.o:-V. Ex. me permittirA 
dizer duas palavras pela ordem. Eu tPnho do
cumentos em casa com que combater ao nobre 
deputado, que se lembrou de fazer referencia a 
algumas palavras que eu '.ib;se em Uloa das sessões 
pas~adas ; e por isto me reservo para fallar 
quando me couber, Cc:Jdendo a preferencia qufl me 
dá o direitl) de responder. Agradeço desde já 
ao nobre deputado a occasiao que me da para 
repellir injustas acc11sações feitas á administração 
da mi.nh<~. provínci!l. 

O Sa. PRESio~:NTE:-Tem a palavra o Sr. Fer· 
reira França. {,lfovimento geral de curiosidade. 
Profunda attençiio.) 

O Sr. FerreJra Fra:nQa.:-Sr. presidente, 
nã·• tenbo a presumpçào de querer convencer os 
illustres deput~dos opposicionistas, e quando ás 
expressões empregadas no voto de Rraças, no 
meu parecer ja s~ achão sufficient~mente justifi
cads pelos preopir1antes do meu lado : mas peço 
a nobr~J ma1oria que ouça com alguma indul~encia 
as txplicações que eu julgo do meu devt~r dar 
a esta casa em abono da administração a que 
pertenci . 

Os nobres deputadoB da opposição, censurando 
aerem~nte o nrinisterio de 2 de Fevereiro, in· 
crepárã" especialmente a rf'partição dos negocias 
estrangeiros, e principiarão drzendu que não po
diào couformar-se com as expressõ.;s do tbrono, 
quando declarou que a notificação feita à Ingla
terra de que tiuhao cessad" 11s convenções exis
to.ntlls entre oslious palze!l para a suppressão do 
trafico da escrKva\UTa, foi feita opportunamente, 
Um nobre d~putado pelo Rio de Janeiro que foi 
mini11tro dos Do'gocios estrangeiros insistio nesta ín
crepaçr'l"; mas vejamos, Sr. pre~idente, como se 
exprimi., a n"brtt commiasão em r~~poata a ttate 
tupico, e como ae exprunin o minll\erio doa 
n"godn11 f'striUJgeir.,e quando ff'z 1!111 12 de Março 
de lt;\5 a cornmunícaçrio de qu11 a .. luta. D1<~: a 
(~&ll~t d<> throuo (U) : - A ceaaaçlo du medidaa 
convenci(lnadad entre o Brazil e a Grli-Bretllnha 
para reprimir o trafico du escravos foi notificada 
em tempo opportuno pelo meu governo ao de 
S. l\4. Britannica. 
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Responde a nobre commissão (I~) : -A notifi· 

cação feita pelo governo de V. M. Imperial ao da 
Grã-Bretanh;\ de que havião cessado as medinas 
estipuladas entre o Brazil e a Inglaterra, tea
dent~>s a reprimir o traf•co de Ascravos, era uma 
cons~>quencia necessaria da expiraçã!> das con
venções que existião entre os dous governos e 
regulavão este assumiJto. 

Só quem de proposito quizer desconhecer a 
evidencia dos factos póde deixar de reconhecer 
que neste topico do projecto da nobre commissão 
existe uma pura verdade. Mas note a camara 
como se exprimia o ministro dos negocias estran
geiros da admini>traçào de 2 de Fevereiro, na 
communicação mencionada (U): - C<~mpletando - se 
amanhã, 13 do corrente mez dto Março de 18t5, 
os 15 a~ nos durante os quae" .•. continuava ainda 
em vigor a convenção de 28 de Julho de 1817 ; 
cessando por Co)nf'E>guinte, de8de esse dia, o direito 
de visita e de busctJ, e todas as outras estipu
lações contidas na referida convenção, artigos 
addicionaes , etc., o abaixo assiguado recebeu 
ordem dA S. M. o Imperador p11ra communicar 
ao Sr. Hamilton que, attendendo-se a que, por 
intelligencia das duas altas partes contraclantP.S, 
concordou-se em dar o espaço de seis mezes aos 
navios bmzileiros empregados no trafico ::mra ,;e 
recolherem livremente aos portos 4o imperio, etc-, 
o governo imperial não duvidará concordar que 
a!' commissõe~ mixtMs brazileiras e inglezas con 
tinuem ainda, por seis mezes, que acabaráõ em 
13 de Setembro deste anno, para o unlco fim de 
concluirt~m os julgamentos dos casos pendentt~s, 
e daquelles que por ventura tenbão occorrido 
até o referido dia 18 de Março do corrente 
anno • 

. Eu peço á camara que repare que aqui Axpres
sei-me de tal maneira quA nunca pudesse entrar 
em duvida o aireito do Brazil á cessação dessas 
medidas VE>xatorias contra as quaes o paiz muito 
se tinha declarado. Nem havia razões que exigis
sem essa notificação anteriormente. A camara 
sabe que o governo imperial, solicito em cumprir 
as estipulações que existem entre o Brazil e as 
outras nações, sempre se prestou a todas as 
negociações qu~ tendião a estabelecer um accordo 
entre o Brazil e n Inglaterra sobre este importante 
assumpto. O relatorio <io nobre ministro dos 
negocio& estrangeiros e outras peças diplomaticas 
jA presentes á casa, patentêão i&to mesmo. O que 
poderia eu esperar, Sr. presidente, da tentativa 
da mais alguma negociação, de uma nova negnciação 
que devia ser necessariamente longa? Niio exigia 
lmperiosamt:nte o interesse nacional que não 
fiCilsee a menor duvida de que o Brazil não 
queria mais admittir o direito de visita e busca ? 
Desse direito pernicioso em que abusivamente 
se apoiavão o~ cruzeiros inglezes para, com o 
pr~texto de humanidade, arruinarem o nosso 
commercio e navegação? (Apoiados.) 

O nobre deputado, que foi ministro dos negocios 
estrangeiros, disse que o governo imperial de.via 
prever que poderiR haver um bill como o que 
passou em Agosto. O governo Imperial não 
ignorava que assim como houve um bill de 
lord Palmerston podia tambem haver um bill de 
lord Aberdeen. Mas, senhores, o temor das 
injustiças de uma nação estrangeira fará com 
que um governo que se respeita recue na exposição 
de seus d!re1tos ' Ignora por ventura o nobre 
deputado ex-ministro dos negocios estrangeiros que 
os princípios do direito das gentes têm uma sanc
çiio? Uma nação, por mais poderosa que seja, 
poderá ella sen1pre calcar impun~mente aos pés 
os direitos dos outros povos! Como quer que 
seja, nunca o governo imperial cederia a inti
mações comquanto estivesse sempre disposto a 
empregar os meios proprios para conservar a 
boa harmonia entre as duas nações ; mas o governo 
imperial estava ao mesmo tempo certo que a 

prepotencia ingleza em um caso critico havia de 
recuar perante os esforços de um povo justamente 
indignado. 

Sr. presidente, os nobres deputados opposi
cio.ui ,ta~ resumirão esta partP. das suas arglli· 
ções, dizendo : - Parece que a política do 
gabin'!te ctfr>~ · se em 'lUe ignoravR antecedente
mente que essas estipulações tinbão de acabar 
Se é verdade que essa lgnorancia foi partilha~ e 
partilha excl ·iva do gabinete de 2 da Fevereiro, 
como é que ministerios anteriores, e nomeadameute 
nquelle que precedeu o de 2 de Fevereiro, não 
derão provas de ter em lembrança essa cessação ? 
Existem nesta C\Sa trab,•lhos alguns, proposta 
alguma, para se legislar da maneira q11e o nobre 
&X·miuistro de estrang~iros disse que era necessario 
para ~upprir as C(onvenções que acabfltão? Sr. pre
sidente, o ministerio de 2 de F~ver>liro nP.m 
a!?enas teve um mez de sessão legislattva em 
1844, e em 1845 só dons mezes e meio, até o 
dia em que terrninãrão essa'! estipulações : e seria 
este espaço sufficiente para se tomarem tod ·•s as 
medidas que se julgão necessarias 't Se por ventura 
o ministerio precedente era tão solicito e tão 
vigilante pelo bem do estado ; não sabia que 
medidas legislativas levào tempo a passar na 
assembléa geral, e que é contra os bons habitas 
parlamentares passarem precipitadamente medidas 
de importancia ? Por ~ons~quencia, se imprudencia 
houve, pelo menos fui ella comm11m com o mi
nisterio ·que precedeu. (Apoiados.) 

Mas vejamos se o min;stPrio de 2 de Fevereiro 
se esqueceu deste objecto. Em Setembro de 18!4 
foi um aviso á secção do conselho de estado a 
que pertencem os negocias estrangeiros, para 
consultlr sobre as instrucções ultimamente dadas 
aos cruzadores inglezP.s empreg11das na repressão 
do trafico. Estas instrucções erão acompanhadas 
de importantes documentos, e entre elles tão as 
estipulaçõe~ entre o Brazil e Grã-Bretanha , 
comprebendendo todas aquelhs que antecedente
mente existião entre a corôa portugueza e a 
Inglaterra, adaptadas pelo Brazil na convenção 
de 23 de NovAmbro do 1826. Eu creio que desde 
Setembro até Março havia tempo para que homens 
tão vigilantes, tão ciosos da dignidade da corOa, 
e que de nada se esqueciào, apresentassem o 
seu parecer ao governo a respeito de um objecto 
àe tanta transcendencia. Não cheearia aos ouvidos 
dos illustres mP.mbros dessa secção qne continuavão 
os vexames dos cr~zadores inglezes 'P Com que 
intuito pensavão elles que tlnhão sido encarregados 
dessa consulta 'l Não sabiiio que o primeiro rasso 
de seu trabalho devia ser o exame das estipulações 
entre o Brazil e a Inglaterra 'l Não aabião que 
nesse exame devia necessariamente entrar a con
sideração do tempo em que terminavão essas 
estipulações 'P E como deixárão vir o mez de 
Março, em que tiubão de cessar essas convenções, 
sem dar um só parecer a este respeito 'l Nunca 
esperei que fosse obrigado a trazer ã casl\ qual
quer cousa que pudesse, nem ao de leve, o1fender 
a delicadeza de altos funccionarios do estado, a 
quem muito respeito; mas os seus co-religlonarios 
e~tão todos os dias atordoando os ouvidos do 
publico, dizendo que eu me havia esque.:ido dos 
interesses nacionaes ; e como não quererei defen· 
der-me de uma aceusação tão escandalosa ? 
(Muitos apoiados.) 

Apprilximava-se o dia 18 de Março, e apezar de 
minhas solicitações, não pude obter o parecer 
sobre um negocio de tanta transcendencia, e fui 
obrigado, no meio de tantos trabalhos. a examinar 
de novo e por mim mesmo todas essas estipula
ções. Com e1feito estavão a acabar essas estipula· 
ções, e o que bavia de fazer-se! ••• Nova consulta 
sobre o ponto especial da cessação dessas conven
ções, nomeando um relator qne não foi o mesmo, 
aliãs dignissimo da primeira consulta ; e . deYo 
declarar ã caaa que eu&· novo relator e seus 
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collegas forão muito solicitas em examinar este 
negocio. Subio est11. consulta e a de todo o con· 
selbo de estado, e o governo resolveu o qufl estã 
exarado na communicação que fiz ao mini:;tro 
britannico. 

O nobre deputado accrescentou que o governo 
brazileiro não esl.o.VR autorisado a fazer continuar 
as commissões mixtl\s, e comparou o estado 
político do Brazll com o da Grã-Bretanha, :)r. 
pr'esideute, n(>s S!lbemos que não é só o Brazil, 
mas tambem outros paizes em que existe o systema 
representativo, QUe não estão nas circumstancias 
da Inglaterra. Quantos sacrifl.cios, quanto t~mpo 
não custou a essa grande nação a acquisição de 
um estado de tanta regularidade quanto ao ,;ys
tema parlamentar? Mas o governo imperial não 
deu por decidido que continuavão as commissões 
até o dia 13 de Setembro: apenas disse que não 
duvidaria concordar com a Grã-Bretanha nes<e 
ponto, declarando ao mesmo tempo que isso Reria 
para o unico fim de se concluírem os julgamentos 
dos casos penJentes e daque\les que por ventura 
tivessem occorrido até o d1a 13 de Março. 

Por consequencia não se dava uma nova juris· 
dicção, não se continuava a mesma juris<Jicçào 
sobre novos objectos ; era simplesmente uma 
proro!(açào para se liquidarem os casos pendentes. 
A Inglaterra annulo, Sr. presidente, e ainda que 
:;>ouco tempo restasse para se preencherelll os fins 
que nes11a clausula teve em vista o gov1!rr.o im· 
peria!, todavia a assPmbléa gt!ral decretuu que 
essas commissões continuariiio até o <lia 13 de 
Setembro. A' vista desta decisão do podt!r legis
lativo, parece-me que tem cessado tudo quanto é 
relativo a este objecto. 

Disserlio que por falta de notificação é que ainda 
em Abril apparecerão instrucções dadas aos cru
zeiros inglezes para continuarem nos apresa
mentos. Jl,hs os nobres deputados que assim se 
exprimirão pensão que a luglaterra tem escrupulo 
na escolha de pretextos para c<> ntinuar nus s"us 
abusos e oppressões ' Nã,1 saben, que istu :,.'io 
é novo no systema político desse paiz? Não sabem 
que a base· especial da sua grandeza é o commercio e 
navegação, e qu& tem adoptado a maxime eeoistica 
de supplantar o commercio e a nave!(nçao Jos 
outros paizes? Foi por falta dessa notificação que 
um cruzeiro francez commetttlu o abuso d~ apresar 
um navio brazileiro, e que um navio portuguez 
fez a mesma aggressão? Portanto, é uma i njutniça 
inqualiticavel qut~rer sustentar que houv., uu1 
apresamento, qualquer que fos11e, que tives~e a 
sua origem na falta de notificação f~ita ao gabinete 
inalez. 

Eu devo fazer u:na declaração á casa e ao paiz, 
e é qa\l quando me exprimo a respeito das offenHa~ 
feitas p•la Ingt.aterra á navegação e ao commercio 
do Brazil, abusando do direito de visita e busca 
felizmente abolido, f,•ço uma ;:rande distincção 
entre essa nação e o gabinete. c .. ntra os abusos 
do gabinete ínglez devemos sempre preparar-nos; 
mas, quanto ã nação ingleza, devemos desejar ter 
corn ella as maiores relações de amizade e com· 
mercio. (Apoj~àos . ) Tomáramos nós que os inglezes 
civilisados aoúudem entre nõ:1 e inundem 1) ~oosso 
paiz com os seus capitaes ; e foi neste ,;eotlco, 
s~ .. presidente, qne, estando para termlnllor defi· 
Dlt1vamente o tratado de eommercio e amizade 
entre o Brazil e a Inglatera, eu dirigi HOS pr,·.si· 
dentes das provlncias uma circular dizendo 1ue 
era du Intenções benevolas de S. M. o Imperador 
que ae fizesse o melhor acolhimento poHslvol aos 
e•traogeirol que vêm para o paiz, embora aio 
houveue tratados com 11Ua11 nacões, e que era 
tambem da intenção de S. M. lm!Jerial que se 
du:~ena todos os Buxillos, todas as JUBt>ls flclll
dades para o sen commercio e lndustria. Talvez 
neste paiz, onde a opiníio publica não tem sido 
bastantemente esclarecida a este respeito, e em 
que aó ha pouco tempo é que propriamente a 

assembléa geral se occupa do h1teressantissimo 
objeeto das relações exteriores, talvez aqui não 
se .:iésse o peso devido a .;ssa communicação ; 
porém ~ive ,) prazer de ver que um dos ~randes 
111inistros da Ing\at.;rra, não sei se lord Auerdeen 
ou sir Robert Peel, mP-ncionou com honra esta 
circular no parlamento ingltz. 

Sr. presidente, outra arguiçiio de gravíssima 
importancia t~m sido [eita ao ministerio da 2 de 
Fevereiro, que vem a ser a situação dos negocias 
do Rio da Prata e a política que ease miuisterio 
seguia a ra,peito daquellas republicas, Quizerão 
-iizer os nobres deputados da opposição quo a 
uma politica mal entendida se devem as com
plicações em que se achã1, alli os no<sos negocies. 
Primeiramente, Sr. presidente, são tão multipli· 
cadas as relações de nação a nação, que em 
um paiz grand~:~, em que brota e se de:<envolve 
uma grande variedade de interesses, nunca podem 
as relações inttrnacionaes deixar de resentir·se 
de alguma complicação em um ou outro ponto. 
Sa isto succedll com nações tão po.lerosas como 
a Fran.;a, a Inglaterra, a Russia e os Estado~
Unidos; quanto mais com o Brazil que tem sim em 
seu seio um povo generoso e apto para os maiores 
esforços, e possue eu1 seu sólo "" elementos de 
immensa prosperidade futu:·a, mas -4ue não tem 
amd:1 as forças e os recurs<>s daquellas grandes 
nações I Portanto, se a camara espera pelo mo
mento em que as complicações internaclonaes 
cessem dt! todo, para poJer julgar que os negocios do 
paiz marchão convenientolmenttl; está ~nganada. 

M11s vfljamos <"uma é qu., So diz que o ministerio 
de 2 de l<'.,vert~iro é culpado das complic~ções que 
existtlm com a Canfderação Argentina. Uma das 
cau:>as d~;ssa complicação, apresentadas por um 
nobre do>putado, é a falta de resposta ás notas 
da legaç:i.o respectiva Dig:1mos alguma consa a 
este respeito, pois considero dever apresentar á 
casa e ao paiz a defeza de tiio repi::~adas accu
sacões sobre este ponto. 

Uma das communicações da legação vem a ser 
·a respeito de uma proclamação app~recida 110 
Rio Grande do Sul d<'pois da gloriosa pacifi
cação. Mas, Sr. pre"idente, havia alguma pressa 
em responder a uma communicação, em que um 
agente diplomatico tinha o "'rr.1jo de querer tomar 
sathifação ao governo imperial, porque um brazi
leir•l ousou expressar altamente sc:ntimentos 
brazildros 1 (Apoiados.) Rell.ro-me ao Sr. Dllvid 
Canavarro, a quem o erro p6Je traudviar um 
mt•mento (erro mandado ellquec~r pelo nosso au
gusto e acloravel mon ,•rcba em sua clemencia) ; 
mas que nutre em 11eu seio ~ontimentos de DliCio
nalidaJe, e que com a sua palavra bonr:tda, seu 
proceder e linguagem é U111 das que mais tem 
concorri.Jo para a coosoliJação da paz. 

Vejamos outra communicaçãc,. Julgue a camara 
se acaso soffrêrão os intrrtlsses nacionaes por 
não se ter respondido immediotamente, o se 
perigava o estado porque o então ministro dos 
negocioa estrangeiros não escrevesse algumas 
linhas. A communicação, referindo-se a uo: dis
curso feito nesta casa, dizia que não se conhecia 
u deput&do que o tinha feito. Ora, que importava 
ao governo imperial que este ou aquelle agente 
diplomativo tivesse relações com deputados'! Não 

, vou referir-me a deputado algum. nem é de meu 
caracter injuriar nem calumniar a a\guem, e 
mesmo recuaria de qualquer a~usação sem ter 
provas muito grandes. e ainda quando as tivesse, 
sem necossidade absoluta, em consequencia de 
provocaçtto. ·(Apoiados.) Não me refiro pois a 
nenhum dos meus nobres collegas, mas fallo em 
geral. 

Mas ignora-se por ventura que é infelizmente 
uaaJo por certos agentes diplomaticos procurar 
todos o:~ embaraçosinbos á administração quando 
ha e.>:11licto entre interesses e nio se est& dls· 
posto a condeseendencias? Nao é couaa ubida 
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que os agentes diplomatieos sempre costumão 
ganhar as sympathias das pessoas cuja voz ~e 
póde faztr ouvir no paiz, como seja ttm repre· 
sentanttJ d:1 nação? Não o ignorava mos: e por 
consequencia não se importava o governo qutl o 
mil!istro diplomatico que dirigia aque!l>~ c<>mmu· 
nicação conhecesse a este ou áqu~lle deputado, 
muito mais sendo tão futil a coarctada dol que 
não conhecia. a pessoa que se me11cionára? Muitas 
vezes quando não ba communicaçõés immediatas, 
ha commun!cações indirectas que podem ser ha
vidas por meio dA um terceiro que apadriniJe 
certas causa!'. Um illustre plenipotenc!ario francez 
formulandll ha mais de um seculo conselhos aos 
agentes diplomaticos, declarou-lhes mui posili· 
vamente que nos governos populares ou parla
mentare:~ devem procurar atlrahir e até se.iuzir 
os deputados. E se isto é sabido de todo~, como 
é que se devia admittir como objecto de corres
pondencia official, se um diplomata tinha ou não 
algumas rt-lações com este ou aquelle deputado'? 
Nao é conhecido costume geral dos que têm causas 
a defender? 

O governo Imperial, Sr. presidente, não igno
rava ainda outra~ cousas; elle vi o com despr,.zer 
que houvessil homens nascidos no Brazil que Stl 
fizes::~em ~cho dessas gazetas estraugeiras que 
tantas vezes têm iusultadc> o nos;o paiz e suas 
instituições, e o que temos de mais sagrado. Isto 
é o que realmenttl é muito desagradavel. Mas 
isto mesmo, se11hores, nào podia c .. u~ar assombro 
ao governo, que se lembrava ainda com mt~.-:ua 
do que se vassou por occasião da desgraçada 
guerra havida com a Confdderação Argentina; 
lembrava-se elle de que brazileiros houve tão 
hallucinados, ou antes tão desnaturados, que se 
gloria vão dos desastres das armas im periaes ; 
brazileiros desnaturados, ou antes cegos, que, 
sendo naturaes d() paiz, não tinhão sentimentos 
brazileiros, que se esquecião do principio da moral 
univ\lrsal, principio proclamado pelo instincto 
dos povos e confirmado pela razão dos sabias, 
principio de todo,; os tempos e de todQs os lu
gares que imprime o ferrdte da ignomínia. que 
insculpe inf•mia naquelltls que nos coutllctos 
lnternacion!l~S tomão ou fav->neão o partido con
trario ao dos naturae:~ do seu paiz. íApoiados.) 
E:~pero que estas scenas nunca mai::~ Stl l"tlproduzãu, 
(Apoiados.) 

Apresentemos mais um caso de falta de resposta; 
porque ~mflm dir-se-lla que, se estes objectos não 
erào transcedeottJS, outros havião a que n:!o se 
respondiiio, e quP. forãu causa de t11ntt1~ complica
ções I Apontemos um fllcto. Nada mai·· intt~res11ante 
para o imp~rio do que firmar o principio de que 
o Brazil não prescinde da ind~peodencia da 
republica do Paraguay; pc1r consequencia parece 
que a communicaçàu contr•1ria ou protesto do go· 
verno argentino se devia ter r~spondido immediata
mento. Não havia necessidade alguma disto, porque 
o ministerio de 2 de Fevereiro pelo orgão de minhll 
fraca V<'Z aqui declarou categoricamente que por 
nenhuma fórma prescindia dessa independencia. 
Demais, veja-se o protesto tal qual foi apresen
tada Pflio ministro da Confederação Argentina, e 
se acha publicado pelo nobre ex-ministro dos ne
gocias estrangeiros. Ahí se refere o protest~ ãs 
con~erenciilS havid<IS entre o diplomata e o que eril 
mirus_tro daquella repartição na época que elle 
menc•ona. Ora, sendo este membro do cottselho 
de. estado e da secção do11 negocias estrangeiros, 
e JUlg.mdo o governo dever ouvir o conseliJo em 
caso_s desta natureza, nomeou-o relator para a res
pectlv!l consulta ; mas esta não foi apresentada 
até m_mha sabida da administração, apezar ne ser 
negoe1o declarado urgente. {Apoiados.} Todos 
sabem que esta demora nãc podia ser motivada por 
falta _de patriotismo e de luzes, que 'ilU mais do 
que nmguem reconheço nesse nobre ex-ministro e 
em seus collegas, mal certamente porque elles 

vião que não perigava a causa publica, nern se 
arrastavão os interesses do eGtado, demorando 
mais algum temp•1 n re~posta; porém ninguem 
d1rá que deve esta den10ra ser imputacia ao mi
nistro dvs negocio:; estrangeiros de 2 de Fevereiro. 
(Apoiados:) 

Outra causa das complicações em que fallou o 
nobre deputlf.do da B .. l!ia, qu" elle proclama, mas 
sem o provar, é que o Brazil mandou pedir a 
ir.tdrvenção d,. França e da Inglaterra. Ora, Sr. 
presidente. se me não eugano (porque poucas 
cópias tenho da secretaria), antes de 2 de Ftwereiro 
já &lguma dessas grandes potenci12s européas, 
senão amb.1s, tinha sido officialmente iuvocada 
como uma segurança da iodependenci>l do estado 
oriental. Se pois já havia esta declaraç:io, como 
se quer dizAr que fui ella uma novida<:le do minis
tério de 2 de Fevereiro e causa destas complicações? 
Parece que é injustiça de mai:~. As minhas decla
rações uesta cas& tanto quanto o permittia o estado 
dc>s negncios, e as declarações pllrventura um pouco 
m11i< extensas do Sr. ex-ministro, pur quem tive a 
honra de ser succedido, todas contirmão, e dizem 
que o Sr. visconJe de Abrantes não levou ins
trucçõ~s para fazer um tratado de intervenção, 
nem para iniciar meios para conseguir-se o grnnde 
fim da pacificação, gran•le fim , digo, porque o 
interesse da humanidade e o interesse muito 
espe..:ial do imperio não podem deixar de resen
tir-se de todas as perturbações nos no,;;s<Js vizinhos, 
e de todos os ataques feitos alli á causa da paz e 
aos direitos do homem. 

DisstJ·Se qa.e o Sr. visconde ie A.brantes partio 
com tanta pressa que nem in:;trucçõ 's levou para 
a sua missão de Berlim. Esta a~guição se enca
beç&. na de falta de j)rovidencias que se imputa ao 
ministerio. O Sr. visconde de Abrantes levou 
as instrucções ou apontamentos que naquella 
época podia levar. Havia pressa em que elle par
tisse, porque, existindo uma negociação entre o 
Brazil e a Grã-Bretanha a respdto do novo tra· 
tado de commercio, o governo imperial julgou que 
era prt!cieo que se soubess<:~ que o Brazil não 
estwa já em e~tado de reduzir sua11 relações 
diplomaticas unic.lmente á França e Inglaterra, 
emfim, d~ cvuiervar-se neste circulo mesquinho 
ern t.jll9 ~<té esse tempo tinha estado. O Sr. vis
coad~ não podia levar instrucções desenvolvidas 
por .. outro motivo, isto é, porque faltavão dados 
necessarioli: o proprio enviado brazileirQ d"via 
rem<ltLer mesmo do lugar de seu destino as no· 
ti::;as exnctas necessarias para se formularem as 
in.-trucções, e ser levada ao fim com segurança 
uma negociação dessa trnnscendencia. 

Demais, senhores , o governo imperial sempre 
solicito e vigilante no que dizia respeito aos inte· 
rcsses do pa1z, tambem consultou a este respeito o 
conselho de ~~tado ; elle quiz que homens ades· 
trado11 nos negocias publicas, que por muito tempo 
tmhão tido o manejo da>~ operações administrativas, 
man•<i<> indispensavt~l para se começar a fazer um 
bo111 homem de estado, interviessem com as suas 
luz~s para se levar n effeito uma ne!(ociação 
vantajusa: consult.>u-os, e s6 agora é que vejo 
n·.> relatorio que já houve parec~r a este respeito. 
Eu o solicitei quanto pude, mas não o pude obter. 
E por ventur .. , pur esta demora, deve-se dizer 
que havia falta de zelo? Não ; pc>rque os negocios 
são d•fficultosos para quem os conhece, e só 
ignorantes, e ssm pratica dos negocios podem 
exigir precipitação dos altos fÜnccionar:os do 
estado. (Muitol apoiado1.) 

Tão longe esta,·a o min•sterio daquella época 
de não ser vigilante, e deixar comprometter 
os interesses do estado, que, se houve algum 
peccado, el!te peccado é bem perdoava\ ; era só 
temor demasiado dos compromettimentos do Bra
zil ; elle não queria que se augmenta~sem os 
compromettimentos que sempre apparecêrão nas 
!legociações diplomaticas do Brazil com outras 
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nações. Por consequencla sõ havia temor nascido 
de demasiado receio de compronwtter o paiz : e 
por ventura, podrlrá isto servir de c• nsura a quem 
sentia em si tamanha v.>ntad<! de bem servir ao 
paiz ? Parece que não. 

Seubt<res, censurou-se ainda esse ministerio por 
outro motivo, e creio que aqui se confundia, 
contra o costume, a administração do chamado 
primeiro e segundo periodo. Realmente eu cedo 
a palma ao nobre ministro que me succedeu 
quando se trata de luzes e conhecimentos, rnas 
não quando se trata de zelo pelo bem publico 
e amor do paiz. Neste caso, como disse, tambern 
coube a esse nobre ex-ministro o seu quinhão de 
censura, incrt>pârão-se a~ administrações dos dous 
períodos, dizendo-se que por falta de instrucçõe:; 
e providencias do governo imperial os no~sos 
inter~sses tinhão soffri..Io quanto á navegação 
fluvial. O minisl~rio de 2 de Fevereiro, a repar
tição dus neg••c•os estrangeiros IJaquella época não 
esquec~u interesses tão 1mporta"te~ para o Brazii. 
Em 8 de Agosto de 18:14 fu i tambem consultado 
o conselho de estado sobre que bases conviria 
tratar âc~rc t~. da navegação ftuvial. etc.; e em 
29 de ·Junho foi o mesmo conselho consultado 
sobre os limites do imperio, e meios de segurar 
as fr•o uteiras. Tratando-se do< lunites e meios 
de segura• . as fronteiras, devião e!;pecialmente 
considerar-se na m~dida da administração as 
nossas fronteiras fiuviaes. A difficulda ie do 
objecto, a complicaçàc dos negocias e a madureza 
com que os membros da secção do conselho do 
estado queriào proceder forã •• a causa de que, · 
apezar daa minhas IDStancias, até a minha sabida 
do ministerio, nunca pude obter nem ao menos 
trabalhos preparRtorios. Não sei se o meu digno 
successor foi mais feliz. Na v~rdade só homens 
hospedes nos negocies publicas podem exigir que 
se elle11 precipitem. Estes illustres conselheiros 
que conheciio o obj ecto, que o tinhão estudado 
e que estãvão habiliLados para aj~.tdar o p,overno 
com as suas lüzes, vião que era preciso muito 
trabalho a este respeito. Mas como então se póde 
accusar o governo de negligencia e ds não at· 
ten.:f~r aos negocies publicas ' Realmente é uma 
crueldade I (Apoiados.) Os nobres deputados que 
faum tal c~nsura nunca poderáõ com justiça notar, 
nas pessoas a quem arguem, falta de zelo ; 
poderáõ ellas ser limitadas da conhecimentos e 
lnzes, <nas de falta .zelo e amor ao paiz nunca 
admittirei que queirão c.rguir ao mmisterlo de 
2 da Fevereiro e ao então ministro dos negocias 
estrangeiros. Não digo mais porque me não per
tence acc11sar, sõ trato de defeuder-me. 

A•JUi se disse que v Brazil foi causa da inter
ven~ão anglo- franceza I Qual foi o texto que se 
trouxe para provlir esta these I Foi algum do
cumento official publicado no Brazil? Creio que 
não. Farão as palavras de M. Guizot. ministro 
dos neg .•cio~ estrangf.iros Je França. 

Os _uobre11 deputados e a camnra toda não 
ignorao em que apertos se tem visto M. Guizot, 
e as entalações em que o tem mettido a oppo· 
siç~o. (Apoiados.) Os. nobre~ dPputados tambf:!m 
mu1to bem sabem que na actaal politica da 
Franl(a. desde certa época, não sai se ba uma 
espec~e de •.. petiadelo que tem tido uma infl.ueucia 
decidtda sobro! a política externa. Nessa política 
externa parece q11e tudo se sacrifica á allillnça 
ingleza. M. Guizot, apezar de seus talentos ex
traordinariv&. ê o que é mais para invej1r, 
apezar de sua· força de animo, apezar de sua 
coragem extraordlnllria, tão necessa.ria para est~s 
embates parlamentares, que consomem a vida 
do esta~ista ; apezar disto, . se não fosse a mão 
poderosa gue o sustenta, teria ha muito succum
bido, e a França estaria privada dos trabalhos 
e fadigas de tão eminente politicu. Não >iCho 
proprio fazer predicções ; mas prolongue a Prv· 
videncia a vida do grande homem de estado que 

preside aos destinos da França, que, consolidada 
cada v~z mais a dynastia, segura toda a nação 
com a ':legurança do Pans, s ua grande C'lbeça, 
talvez vcj>tmos a política franc•za pas~ar por 
uma metastase, e succeder á politica fundada na 
alliança com a Inglaterra, outra política, tendo 
por base a aHia•1ça C •1 111 a Russia, e mais forte 
nnià·J com o~ E stados-Unidos da America. Então 
a França, na sua polilica ex.terna, não andará 
:leguindo a trilh a e esteira da Inglaterra. Portanto 
não merece para •nim grande importcmcia esta 
declaracã•) de M. Guiz ,; t, por•lUE no seu procedi
mento não f.,z senão ceder á cordial intelligt~ncia 
existente com o governo inglez ; e se eu espero 
que talvez um dia h aja uma met ast«se na po!ltica 
franceza, também e'tou persuadido de que pqr ora 
o Leop•udo uão desaferra ass1n1 de sua gloriosa 
prrlsa. (Risadas . ) 

M. Guizot, entre os motivos que apresenta 
para a intervenção, refers-»s particularmente á 
solicitação do Brazil; mas nã.> qu~Jrem desculpa1• 
M. Guizot de procurar pretext.1s para a mudança 
de sua P•l htica? Niio vêm que elle, neste ponto, 
até condescendeu por ventura com a opposição, 
nomeando para plenip:~tP.nciario um homem que, 
se é fundado o que ouvi, não sympathisava com 
o miui,terio, como é M. Deffaudis, e 1ue tinha 
sympathias para o outro lado ; homem aliâs muito 
babil, e de cujo conhecimento lembrar-me-hei 
sempre com prazer. 

Observem mais; vejã:o o QUe diz M. Guizot 
nas instrucções que deu a M . Deffaudis. N"stas 
instrucções se diz qu~ não exogia que o Brazil 
entrasse na lntervençãt?, porque tem medo que 
o Brazü perca a sympathia das nações visinhas I 
(Risa.das. \ Na verdade é .-ar muito ,;olieito pela 
conse•·vação de~ta sympathio. " nosso favor. 

Pa$semos á Inglaterra. Vejamos o q•l'! d1sse sir 
Robert Peel, como consta do Jornal do Commercio 
d<! hoje . Depoi,; de outras cousas diz o seguinte , 
fallanJo lia intervenção : 

« Fomos solicitados muitos arsnos sobre este 
assumpto. e realmente s6 quando os male8 se 
tornár Oo quasi intoleraveis é que o governo 
tornou medrdas com o caracter de forçR. u 

Por eansequencia vê-se que, nf!. opinião de sir 
Robert Peel e seus cullegas, os negocíos tinhão 
c!leg•\dO a tal ponto, que era lnditipen .. avel in
tervir com a força. Veja:not~ o qut1 ellol diz sobre 
o Brazil (C'ontinúa a ler) : 

• Em 11:)41 o gt,ve:rno brazi:eiro, que era a 
parte ma1s immediats e direcla da conV<inçiio , 
representou aos governo> inglez e fro\DCt\Z que a 
continuação da guerra nr.s margens do Prata era 
summamente prejuJicial aos interesses de todos 
os pa•zef! commerciaes, (e accresco1nta) :-« e ins· 
hntemente p~dio um novo esforço da parte da 
França e ola Inglaterra para intervir e restabAlecer 
s tranquillidad e, e par" manter a independencia 
de ~ .. utevidéo. » 

N>i segunda parte d ~ate periodo ha, ou figura 
de rhetorica, ou modificação de phrase, dessas 
tão usadas na dipl•macia. Demais, talvez esti
vesse este ministro impressionado do que se 
pas~ou nas conferencias havidas entre o seu. 
coll••ga e o Sr. visconde de Abrantea, porque, 
como a carnara 9abe, nessas conferencitts ha 
certa liberdade e abandono que deve contar com 
a bo<\ fé e fidelidade dos que nellas entrão. O 
que tinha lugar dizer-se era que se instava para 
que esses gabinetes mandassem instrucções aos 
seus diplomattls r'!sidentes uesta cõrte pata se 
poderem entender com o governo do Brazil ; e se 
11.lguem ha. que ainda se persuada que a França e 
Inglaterra sustectão interesses estranhos no Rio 
da Prata, não conhecem por certo estas na
ções. 

Como r .. uei em conferencia, citarei um !aeto 
acontecido em França o anno passado quando 
aqui se fazião iguaes arguições. Um deputado 
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orgão da opposição, M. Billaut, arguio M. Guizot 
dizendo que elle sobre as mars imporr.antes ne
gociações dormia um anno inteiro, que um anno 
inteiro passava elle sem expedir um >'Ó dAspacho 
official, uma só nota~ O que respondeu M. Guizct? 
Q1re era totalmente hospede no tratar dos negocias 
diplomaticos aquelle que se persuadia de que se 
podia levar ao cabo uma negociação, e só por 
meio de despachos of!iciaes: declarou que os 
despachos officiaes não se expedião senão em 
resultado das conferencias e conservações confi
denciaes; quando já se estava de accordo tanto 
sobre a essencia do objecto, como sobre a fõrma 
por que serião as questões resolvidas; emfim que 
essas peç.ts erào a conclusão das negociações e 
não a propria negociação. Ora, quantas confe
rencias não tive eu com o ministro argentino 'l 
O fim a que se podia attingir era um, que depois 
de muitas conferencias consignei em minha nuta 
de Dezembro dfl 1844. Dizia eu que era preciso 
que se désse a satisfação que eu, assim como o 
meu antecessor, tinha exigido para se ·poderem 
restabelecer as relações drplomaticas entre os 
dous paizes no estado em que se achavão antes 
de Setembro dt: 1843: e que para melhor fixarem-se 
as relações do imperio com a Confederação Ar· 
gentina a respeito do Estado. Oriental do Uru
guay, e para arredar e desva11ecer qnal•lUer motivo 
de desintelligencia que pudesse affroux.a.r os !>1ços 
de amizade e boa harmonia, que tanto convinha 
firmar entre os dous paizes, nenhum m~io era 
mais proprio e efficaz do que entrar-se quanto 
antes na n~gociaçiio do tratado definitivo de paz 
ordenado desde 1828. Com efteito, quantas vezes 
tem sido proposta a n .. gociação dEoste tratado Y 
Immensas vezes. Eu não posso crer na bua von. 
tade du governo. de quem depende esta legação, 
emquanto elle não facilitar um meio decoroso 
para ambos os paizes, de alli restabelecer-se a 
l!ossa legação: nem penso que o existir aqui um 
ministro argentino seja por si só grande prova 
de benevolencia: esta capital é um ponto impor
tant.issimo para a plllitica americana. 

Se lla, eom1l alguem se ·persuade, grande desejo 
de cultivarem comnosco boas rPlações, porque 
se preterem meios tão faceis de estabeltlcer a 
nos~a legação em Buenos·Ayres, e de terminar 
t1das as dl1cordancias existentes? Em summa, 
todos os esforços e correspondencias devião tender 
a entabolar e concluir a negociação do tratado 
definitivo de paz. O meu illustre successor re
conheceu isto mesmo não só nas ~uas notas, 
mas tambem no relatorio que veio á esta casa ; 
e foi isto o que depois dA muitas conferencias 
consignei em a nota de D~Ztlmbro de 18!4. E 
como se diz que se comprullJettião o~ interesses 
do paiz, porque não se respondeu immediatamente 
a todas essas not11s, em que ora se tratava das 
expressões de nacionalismo de um brazileiro, ora 
das relações ou conhecimento com um deputado! 
etc. 

Disse-se tambem que uma das causas da com
plicação era que o ministerio de 2 de Fevereiro 
não tmha systema algum naR suas relações com 
o Rio da Prata. Ora, eu devo declarar á casa que 
o ministerio de 2 de. Fevereiro não só tinha 
systema quanto ás relações do Brazll com as 
republi~as_do Rio_dLJ:Irata.- mas que havia um 

-plano bem desenhado. bem caracterisado, cheio 
de vistas profundas a respeito da politica com 
aquellas republicas. 
D~claro tambem que não era plano de ambição, 

do lrberticida para aquellas republicas ; mas um 
systema político que tinha por fim sustentar 
sua soberania contra os ataques ambiciosos de 
9uem quer que fosse, e de assegurar a sua 
lndependenchr. e prosperidade ; emfim concebido 
no verdadeiro espirito de genuíno americanismo. 
ror. ventura antes do ministerio de 2 .te Fevereiro 
.. av1a este ayatema político ? Não quero accusar 

~in~aem ; mas pôde-se dizer que a sua política 
tinha norte fix.·J qu~ a dirigisse? Pód~ ser m11s 
o< factos não o justlficão. T<ilvez marcllasse sem 
t1no, or~ qu~rendo uma alliança, e ora procurando 
sywpattuas por outro lado. (Muito~ apoiaáos.) 

O SR. NUNES MA.CILLDQ .{com força) :-Por ahi, 
meu senhor, por ah1. (Risadas.) 

0 SR. FERREIRA FRANÇA. ~-Não sei qual era a 
bussola que ~irigía as negociações antecedentes. 

Tambem nao quero tachar as intenções dos 
home~s de estado que estiverào á frente dos 
ne~oc10s publicas do Brazil antes de 2 de Feve
rerro. Para se formar um homem de estado 
c<msummaio pensa a camara quo basta estar 
10 ou 12 mezes na administração 1 Os Nesselrodes 
os Hadembergs, os Metternichs para isto gastárã~ 
mu1t~s ann_os á testa dos . negocias publicas : 
sem rsto nao pôde haver estadista consummado. 
Se ~sto é indispensavel nos negocias interiores 
mtuto mais nos negocios internacionaes. ' 

{HtJ um aparte áo Sr. Wanderley que nao 
ouvimos.) 

O Sa. FERREIRA. FRANÇA. :-Eu acolho sempre 
com prazer as opiniões do nob1 e deputado, que 
as ~ostuma enunciar com tanta clareza e ele
ganela: accrescentarei que se na Inglaterra vemos 
algu_ma constancia, é porque a estabilidade dos 
partidos serve de correctivo á instabilidade dos 
indiv_iduos. (Apoiados.) 

Qu•z-se. fazer comparações da complicação em 
que se drsse dAIXOu os negocies o ministerio 
de 2 de Fevereiro, com o estado prospero em 
quo os dei:z:,,u o nlinisterío anterior. Pois em 
18!3 o nosso ministro sm .Buenos-AyrPs menos
cablldo, A emfirn obrigado a sahir aaquelle paiz 
por imperiosas circumstancias, insultados e amea
çados os brazi leiros alli existentes : será este o 
estado brilhante em qu11 se achavão &Ui os 
negocias? (Apoi<làos.) Parece que dizer isto é 
escarnece r do bom senso nacional. Creio que a 
opinião publica tem julgado absolutamente. 

Direi, em abono da justiça e da verdade, que 
estou bem per•uadido de que os que então dirig_ião 
a politica. do Brazil tinhào as melhores intençoes. 
Corno homens podião errar; nem todos 011 bens se 
podem conseguir, apezar dos melhores desejos, 

Disse-se ainda mais, fallando- se a respeito dos 
ult1mos movimentos que derão .tanta força a 
Fructo Rivera, que muito se eng,mava quem se 
persuadisse que elle ficaria tranquillo, e não in· 
commodaria o irnperio, 813 a fortuna lhe corresse 
b"m. 

Sempre o general Fructo tem sido o pretexto de 
todas as sympathias que se ostentão por outro 
lado: elle tem cabido em erros grandes, commet· 
iido faltas, talvez ftlh.•s das circumstancias ; mas 
isso não é motivo sufficiente para se fazer recahir 
a sympatllia e a eoufiança unicamente no lado 
opposto. Pensão que Fructo, correndo-lhe bem a 
fortuna, será hostil aos interesses do imperlo, e 
nada desconfião do capitão-general de Buenos
Ayres, e suppoem que desse, como apregôa inte
resses americanos, nada ha a receiar I Se elle 
conseguir dominar por meio de um seu proconsul 
o Estado Oriental, e destruir a independencia do 

- Parsguay, suppoem -que o -Rio Grande do Sul -
estarA isento de qualquer suspeita qu&nto ás suas 
fronteiras·? Suppoem que a província de Ma~to 
Grosso devia estar muito tranquilla e cheia de 
s~guridade, se o Paraguay 88 submettesse á Con
federação Argentina? Suppoem que é em vão que 
esse capitão-general se apresenta cc;mo se fosse 
herdeiro dos vice-reis do outro tempo 'l Entendo 
qu., não. Resperto muito qualquer chefe de estado 
reconh~cido por meu paiz, porém devo exprimir 
tambem quaesquer receios que devão occupar o 
pensamento de um homem de estado a respeito 
de potencias que podem querer ter alguma riv•· 
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lidada com o imperio. A prudencia polltica exige 
alguma desconfiança, e que nà·> nvs laocemos nos 
braços d<>S estran;.;eiros para dorrnirJDO.i o somno 
.la confiançl\ e da innocenei a. 

Mas disse-se, arguin.i.,-se urna falta mai~, que o 
Sr. Pimenta Bu~no não tinha instrucçõ~s para o 
caso da interv~nção. Ora, até cert<> tempo não 
havia mais motivos para se suspeitar que h><verill 
es•a intervenção anglo-franceza do que se podia 
crer dm qualquer das ultrmas administrações 
anteriores. Parecia pelas communicações officiaes 
que.~e ~evia tl~erar que a Franra e a Inglaterra 
darrao rnstrucçoes aos s~us mrmstros no Drazil, 
para se entend.,rem com o governo, Ora, as ms
trucções ao ministro inglez enio COIIveniente' á 
vista da propria convenção preliminar de paz, 
onde se diz no artigo 18 que, se as altas partes 
Cc)ntracta .. tes não chegarem a aju,;tar-se no tu
tadc definitivo •ie paz. apezar da mediação dA S. 
M. Britanniea, não puderllõ renovar-se as bosti· 
!idades antes dos 5 annos estipulados no art. 10, 
e me8mO depois dtl passado e.te prazo, as hosti
lidades não voderào Nmper-se sem prévia n<> titi· 
cação feita reciprocamente seis mezes antes com 
Cl)nhecimento da potencia mediadora. Ainda que 
o governo do BrHzil quiz~sse fazer para conservar 
a paz todos os -sscrificios courp.,tiveis com sua 
digmdade, devia descansar de modo quP. não 
pensa,;~e que esta psz se podia tnnstornar ! Ora 
vindo iustrucçÕAs ao ministro inglez, nlio convirià 
que as tivesse tambem o ministro franc~z 't 

Não me estendo mais, porque talvez o meu 
zelo pelo bem do paiz, e o receio que tenho 
de que não DOi deixemos illudir por palavras 
vãs de bonevolencia sem realidade, me fação des
confiar de mais. 

O Sa. R •. DOS SANTOs : - Ainda conselho de 
estado !. . . (Risflàas.) 

O Sa. FERREIIU FRANÇA. : - . . • a rllspeito do 
trat'l. io celebrado cJ•n o Paragaay? Fd.llo n•lle 
porque rn au successor já disse "-IL:Uma cousa a 
est'l respeit·>. O carto é que em I~ de Dozembro 
ttnha stdo remettido o negocio para o cons· lho 
de estado, e até a minha sabida do ministerio 
não ti~ha hwido consulta alguma, seguramente 
pelo Já menc1onado louvavel motivo de não 
quer~rem dl\r con:~ulta sem terem bem examinado 
e profundado um negocio de tanta importc~ncia. 
Eu via pdssar-se o tempo marcado para a rati
ficação, sem apparecer a consulta; mas devo crer 
que não foi possível com tantos negocios satisfazer 
a tudo. 

Allega·se, Sr. pre~idente que ha um principio 
que explica a política do ministeri<> d6 2 de Fe
vereiro a respeito do Rio da Pr11ta ; vem a ser 
v~llerdades de guerra; pdo contrario, o minis
teria f,,j ·firme em sustentar a paz com a Oonfe· 
tieraçã~ ~rgentina, . porque a política tiuha por 
fim pnnc1pal a paclficaçao do sul, fim conseguido 
como sabe a camara, pacificação gloriosa, por 
mais que a.té dbs•> queirão fnzer um crime á 
administração de .2 de Filv<lreiro. Nà<> quero 
fazer comparações a esta respeito, mas o ministerio 
de 2 de F,;v_Pre_iro pelo coutrario resistio sempre 
a todos os 1ncltamentos, até da opinião publica. 
para a guerra ; e estava per,.uadido de que se 
houvesse j:(Uerra com a Confederação Argentina 
(gu~rra que a Providencia arrede de nós, e nos 
proporciOne antes meios de estreitar mais os 
vínculos de amizade e benevolencia com esse 
paizJ; SA guerra houve>~se, talvez que em lugar 
de a Frunca e a Ingl11.terrll inter~>ir nos negocios 

Disse o nobre deputadr que foi ministro dos do Uruguay, q uizessem insinuar-se como me-
negocios estrangeiros que as instrucções dadas dianeiras, e nós vissemos repetid"'s as sc .. nas 
no seu tempo ao encarregado di! n~gocios do que precedêrãQ a convenção preliminar de 27 de 
Brazil no Parnguay contiubào, é venlad~ , o All:•'Sto de 16"28, em virtude da qual se des-
reconht~cimento da iudependP.nCill dessa reoublica; m"mbrou Jo imperio uma província tão importante 
mns que o governo com isso não complicava as qa" hoje pdlos intert sses d·• Brazil e fé dos 
suas relaçõe>~ com a C•mfederação Argentina. ~rutados d~vemos quer':r que fiqu_tl absolu~amente 
Mas, seuhure>~, se t •1l complicllçilo appan<cesse, lDd•·p.,ndente, e que nao se SUJerte ás VIstas de 
era isso nwtivo pondeN&o p11i':< prescindirmos ncnliuma naçnl) vizinha 11.mbiciosa. 
dos interesses do elltado, que .::::.:igião e exigem Passou·St!, crel<.l qu<l á polttica inteira. Pouco 
imperiosamente o reconhecimento dessa indep11n· direi a este resp~:lito, porque os Srs. deputados 
deuci••? do men lad•> jé. se tém ''atendido muito. Mas 

M d disee-tle que a propria maioria censurava o mi-
as em to o o caso não é possível crer que niAterio de 2 de Fev .. reiro p11rque não apresentava 

n~"sas 1nstrucções não resumLre alguma des· mtldidas, a ref,1rm>l da legislação crrmin~l por 
confiança das v1 -tas do governo de Buen,Js·AyreR: ex.,mplo. Ora, Sr. prt~Rident~, as reform11s são 
não lhe supponho tanta fé naquelle governo. lnJispensaveis, porque têm sido recl"mada!l pela 

Disse-se que o Sr. Pimenta B11eno, npezar de opiniÃo geral; m''" segu~~·~ll daqui que as refor-
seus talentos e boa vontade, aenhum serviç.:> ma>~ sej!\u tllmbem precipitadamente feitas' Não 
podia fazer, e por consequenci"a não merecia o se sabe como pt~ssârão na França os codigos e 
despacho de desembarg:1dor. Senh•lres, não só a rAforma dei legislação civil e criminal 'l Não se 
louvo muito a administra~o passada por ter sabe os · tramitds porque o grande homem que 
despachado o Sr. Pimenta Bt~l!no por seus ser· então rPgia a•!Uélle patz r~z pas,:u os trabalhos 
viços no Paraguay, e anteriorel! em Jogares de que produzil'àO a codificação' Não se sabe que 
importancia, mas julgo até que· o governo d~veria os trabalhos a respeito da legislação criminal não 
dar-lhe a categoria de ministro pleuipotenciariu, farão tão bons porque n:1o tiverão tanta elabo-
porque não desejava que outra nação tivesse ra.;ão como o codigo civil? Mas a maioria con-
naquelle paiz um agente de categona supomor á seguio do ministerio que se obrigasse a 11presentar 
do nosso. ' trab~tlhos >t este re<peito: creio que esta esperança 

Não sei a que papeis se refe~lo 0 nobrll depu· não se mallugr~ré.. A !IIaioria era.~~,:, consid~-
tado quando disse que nenhum r.,i r emettidl) ao - __ rave4 que havta ~e_d tJ Sfl&'(.neces_ª-artament~ll"\._~ 
Sr. Pimenta Bueno. Se .,.ã0 os publicados aqui, alguma cou-<a. Se_ huu~~sse mawr oppostçao, 
havia recoa.mendação para os remetterem , é talvez . h~uvesse ma10r un1a0 e!l~.re o_s membros 
possível que houve~se algum esquecimento por dll mawr!a, e entre ePta e o m1n1steno. ~o~tan~ 
ne~~:ligencia do empregad•> encarregado de os re- o P.roced1mento. da casa. no t~:npo do m1n1steno 
metter. Falla de despachos officiaes' Posso de ~ de Fd\"er~1r_o te~ Sido uma prova .aulbe!ltlca 
assegurar ao nobre deputado que ho<Ive corres- de ·~ue es.,e :-.:.Dlsteno mereceu_ o mais decidido 
pon<leneia da administração de 2 de Fevereiro apol<• dos representantes da naçao. 
com esse dipl•,mata a respeito de nel(ocios da O Sn. Souu :MARTINS :- Da camara doa depu-
mais alta transcendencia. Como era possível tados. 
que se désse maior adiantamento aos negoeios, O Sa. Fs:aREI&A FüNÇA :-Ainda se fez nma 
se ainda pendia uma consulta do conselho de arguiçiio, e usou-se de uma palavra que não ael 
estado... se é proprla par& aqui. Disse que neata malorta, 
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nessa administração havia trans(ugas. Eu creio 
qut~, em estylo um pouco mais elevado, dir -se
bia que se accusavão alguns dos miniRtros de 
ver~atílidat.le. Eu não quero agora reproduzir o 
que disse a este respeito sir Robert P~el, que 
tantas vezes tP.m sidn accusado de versatilidade. 
No meio da variaçà•l dos tempos, da mudança do 
espírito publico e da mobilidade dos aconteci
mentos, nãv ~ politieo modificar as regr~ts, as 
medidas governamentaes? Póde isto attribuir-se a 
vers11tilídade, a falta de caracter 'l O que é .a 
politica senão a arte de aproveitar os aconteci
mentos, de dirigil-os e explorai-os a bem da 
utilidade publica? Mas quaes forão os princípios 
que seguirão antes esses •nioistros, e que depois 
repudiarão 'l Por ventura o nobre depubdo, co·· 
bnndo esta arguição, revestindo -a com palavras 
que continhiio em si uma certa malignidade, mór
mente hav<>ndo um bravo militat• nessa adminis
tração, o nobre d~putado, d1go, nunca modificou 
a sua opinião ? Por vent1,1ra não se deixa levar 
pelas luzes progre,;si 11a~ do tempo? Descer~i 
a u·ma especialidade. Por vent~ra se o nobre 
deputado visse pessoas de seu lado procurarem 
algum grupo importaute na casa para corn elle 
se un irem. 'Seria isto para lhes lançllr em rosto 'l 
Não é n eces; ario isto muitas vezes p3ra l evar 
ao fim os nt'lgocios publtcos a bem do paiz? Por 
consequencia, cro•o que a accusação não t~m 
fundamento, e espero q11e a cam&ra. a repellirá.. 

Um nobre dep11tado de Pernambuco disse al
guma cousa a r~:~speittl do eltctl~s , , de alguns 
periodicos ; sobre 1sto peço ã camara que me 
dispense de dizer cousa alguu1a, contra di>•tribes, 
niio sei q11e respost>< se ha de dar. O desprt:zo 
é a melhor resposta. o. e»ses ataques descome!lidos 
da. imprensa, dirigidos por hc.mens que, não 
tendo reputação que perd.,r, e não po\denJ.o 
elevar · se á dignidade do homem probo, consci.,n 
cioso e amigo do seu raiz, querem por tudoll 014 
meios e esforços puxa . ., para o ladn Íitnominoso 
em quA cs•es abject.••s chaf1udào. Um llomum de 
eentimentus nobres não abulla, nilnl da palavra, 
neo1 da impl"ens~to; tu.l howem alé perdOu. a culera 
de todo o udver~ario qua r•,~onhtlctlr e arrep.,n
der·se de excessos e injustiça•. emanadas talvez 
de uma preoccupação mal fundada ou de más 
iní01 mações. 

Term• .. arei, mas untea quero reparar 11111 es
que~im•mto que ia tendo para com um distinctv 
homem de e~t11do, ><eoad- ·r pela B .. bia, qut> r~z 
parte do ministerio de 2 d11 F .. vllresr••· E~to 
homem de I!Sta!lu f,,j accusado dt! tor concorrtJo 
paro ns complicaçõeR tum a Inglaterra, por ter 
assignado uns arttgos adJiciuua••s em 18:.15. 

Sr. presi!lente, o poder competente não ratifl· 
cou estes arttgos, e nno os tendo ratific>ldo, 
nenhum valor tt .. hão, etilo como não existentes, 
e nà•• podião dar justo motivo pl\ra a Inglaterra 
commettt.r excessos e auturisar os cruzadores 
inglezes a con.tinuarem nos seus ve:umes. Se 
não forão ratificados, nenhum mal vem da sua 
assignatura. Náo os julgn proveitosos ao paiz ; 
as camaras não os sancciooá.rào ; mas pôde isto 
autorisar alguem para atacar um holllem da 
e11tado, senador do imperio, que muitos annos 

_!~_~i'!i!IJro, __ e_cuja...r-eputaçà~rvre-de-"t\lítaa. 
· censura e acatada por todus os partidos ? (Nu

meroso8 apoiaaus.) .Mt.smo na época de hoje é 
elle conhecido como homem de V»St•)S conheci
mentos, e tenha por culpa principal ser prompto 
e VIVO ua respost<L aos ataques que se lhe diri· 
geD i·s~:. poiados .) 

ALGllNB SENB.olU!.S ~ -Muito bem l Muito bem I 
(Muitos deput11dos se dirigem ao ar11dor paro 

O CU":lpritnentarem, e lh8 apert4o a mao.) 
A disctlS::~ilo fica adiada pela. hora. 
Levanta-se a seesio. · 

"EQJlO 1 

Sessão em ~t; de Maio 

PRE~IDE:NCIA DO SR • .MUNIZ TAV,UU!:S 

So!.UUlUI) . - Expt:!dient~.- Ordem do di>~ .- Fi
:cacao d11s força .~ de mar. Dücurso do Sr. 
Ferraz.- Voto de gracas. Discurso do Sr. 
Moura "'Magalh11es. P~rtZllelo entre o ministerio 
de 2:3 de Março e o de 2 de Fevereiro. O circulo 
bem aventurado. 

A's dez horas e quarenta minutos da manhã, 
abre-se a ~essào, lê-se e approva-se ll acta da 
antecedente. 

EXPEDIENTE 

Um otlicio do Sr. ministro da marinha, partici
pnudo que, havendo o presidente da provincia do 
Rio de Janeuo promovido o estabelecimento do 
uma companhia para a extracção de sal que se 
fôrma naturalmente nas margflns da lagôa-Ara
ruama-proxima à froguezia da aldba de t;. Pedro, 
termo da cidade de Cabo-Frio, requereu o cid~dão 
Manllel d ~ Souza Freire, que fQrmou a referida 
companhia, entre outras conce~sões a de duas 
]P-gua" de m~riollas na dita la'!Õ& nas lugares 
denominados - Massambaba - Baixo e Apecús
sem o onu~ do respectivo fc>ro. E' porque a isenção 
do fõru, aio<.la que temporaria, d~ pend~ da sancçào 
do cc.rpo legislat1vo, transmitte o officio n. 18 do 
dito preside·•t<> d~ 23 de Abril ultimo e mai:1 papeis 
a r~spai to.-A.' la commis~ào do> orçamento. 

O r•,querinl',nto de Thomaz Oochrane, empre
zaricl da imperial companb!a d" estrada de ferro 
d~ste. córte á~ províncias -le Min ••S e S. Paulo, 
remette·:le à commíssào a que estR atrecto o seu 
negOCI<J. 

o SE". sou:~;a Ma E" ti n• ( psla ordem) re
mette á mosa v re•!uerimflnto Jr; Carlos P nrret 
Gent1l, i ntrodu~tor . do gdz hydrogen•JO no imperio, 
em ·~ue p~de al~ama.s isenções a favor de sua 
f•tbrlc>l, como a d<> iiO!=-•"tu da aguarolente consu
mi•lll na fabrica, o a do da exportação do gaz. O 
D<lbre deputlld<l faz V•lr a~ vantagens proeminentes 
dnsta tndustrla, entre aR quaf!R deve merecer 
s~ri1L att••nç•io o m11.1<>r con!IUm() da nossa aguar· 
dente, b1)j6 t1\o peaadam~nte trihutad•L em algumas 
nações, q•1e ll<"~bro IlHa CRrr~gi\o 20() e 31'10 por cento. 
P~de á nobre eomoniu>io a qu~m fór a!lecto u 
nep:ocio brevidade U <) •~u parecer. 

O requerimento é rem~uldo à c:ommissão de 
eommercio. 

ORDEM DO DIA 

Entra em discussão 8 resoluçiio n. 5 fixando 8 
íorçll de mar para o futuro ann,, financeiro. 

o Sr. Ferra:~; pede o adiamento desta dis· 
cus~lio, visto não e; tar pre11ente o Sr. ministro da 
marinha, fundado em que em matarias desta 
ordem t~m sido sempre costume da cas~ !>:Sperar 
nlguns momentos pela cbP.gada do ministro res-
pectivo. · 

O adiamento é apoiad•> e sam debate sppro
vado. 

__o..sa.--P-IIESI-BE:!!Ts:-.~-eoaro-ra-moem 1õiaado
para a ordt~m do dia o projecto o. 14i do -anno 
passado sobre a gu,trda nacional, julgo acertado 
prí11cipiar por esta discussão p.1ra nã •• interromper 
a da rtlspo>~ta á. falia do throno quando -chegar 
o Sr. ministro. Por consequencia está. em di:5· 
cussào o art. 1o. 

« Art. 1. 0 A lel de 18 de Agosto de 1831 e a 
resoluçlo de 25 de Outubro de 1882 serão exe
cutadas em todo o imperio com as seguin,t.ls 
alterações constantes dll presente lei. • · · · 

O SE". Coelho Ba•to• nota que. comqu.anto 
este projecto estivesse incluído nas materias dadas 
pua a ordem do dia, comtuao era de presamir·H 

2S 
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que delle se não tratasse, porque tinh:\·Se de 
discutir a lei áe fixação de forças de mar e a 
resposta á falia d<> thron•l, objectos em si de 
grande transcendeneia que dt~vem 11ecupar a atten· 
çào da cam11.ra por long,, espaço: assim, não 
est:lndo nat11ralmente muito~ senllores habilitados 
para tratarem do projecto ora em di,;cu,;sào, 
requer o seu adiamento. até q11e se discuta a 
resposta á. falia do thrL>no, principa~rnente porque 
muito eonvém que esta m11terta seJa tra_tada em 
discussão mais formulada, afim de que nao> sofl'!& 
o projecto emendas que transtornem todo o seu 
sy~tema. 

O adiamento é apoiado e entra em discussão. 
o Sr. RebouQas vota contra o adiamento. 

Observa q11e o objeeto tem s~do considerado _ha 
já muitos annos : que o pro)ecto, sendo multo 
extenso, póde-se já ir discutindo arti~o po!" artig~, 
e sotfrer emendas afim de que na terc~1ra dtscussao 
não seja mutilado. 

Não havendo mais quem fa.lle sobre o adiamento, 
dá-se pur discutido : é rejeitado. Continúa a 
discussão portanto do art. 1•. 

E' approvado. Segue a discussão do segundo 
artigo -que fica adiada pela hora. 

l"lXAÇÃ.O DAS FOBÇAS DI!: :IU.R 

Entra em discussão a resolução n. 5 deste 
anuo que manda continuar em vigor s. lei actual 
da fixação de forças de mar. 

O Sa. LOPES GAMA pede a palavra contra. 
O S&. FERRAZ p!lde igualmente. 
o Sr. Lopos Goma:-Sr. presidente, não 

posso votar, ou t-.nh<> minhas duvidas sobre Aste 
art. 2° do projecto da. guarda nacional. (Ri
sadas.} 

ALGUNS SENHORES:- Está em discussão o das 
forças de mar. 

O Sa. LoPEs GA!ItA • - Ni\o, contra este nii.a 
pr~tendia fallar, ê sobro~ ,, da guar.ta nacional. 
(Rise~das.) 

() Sa. PRESIDENTE:- O Sr. FMraz tem a pa
lavra. 

o Sr. Fcrro..,.:-R•IVia eu, Sr. presidente, 
toma<io R palavra unicamenLe com o fim de 
acompRnhar o nobre d••putad" pelaR AlagOas nas 
suas rdlexõos e "r~o:urw!ntos, uõ.o pretendi" tomar 
a Ji>u:leira ue.•ta discuss:lo; mas o nobro depu· 
talio desamparou-me (risadas), e que remedio 
agora tenho eu t 

Para po•ler porém entro.r no exame da materia. 
em ~iscussào, siio·me neces~arias algumas infor· 
n1açoes do nobre ministro ; mister é portanto 
que elle ouça-me, e emqua.nto não tomar elle o 
seu lugar conceda-me a casa que eu demo!e·me 
por algum tempo e não pro~iga no meu dis
curso. 

(Depois de alguma demora, o Sr. ministro da 
martnha.entra 1Homa o seu assento.) 

O .. Sa. FER.B.U:-sr . . presidente, eu já declarei 
nesta casa quo emquanto não vir demonstrado 
por . factos que a política do gabinete actual é 
intetramente alheia e contraria á intelligencia 
!itteral e precisa do seu programma apresentado 
Jà nesta camara por dons nobres ministros, já 
no senado pelo nobre ministro da marinha, hei 
de dar o m'!u voto a tudo aquillo que diz res
peito ás precisões, ás necessidades do gabinete 
para a marcha reg11lar dos negocias publicas. 
Mas este apuio. 'lSte votl> condicional deve ller 
esclarecido, e esclarecimentos passo a pedir ao 
nobre ministro da marinha que se acha pre· 
sente. 

Na discussão da lei de fixação de forças do 

anno de 46-47 o nobre mirdstro da marinha 
mo:o~trou a necessidade que havia de tllevarem-se 
a. tres mil praça~ as fort:-as nsvaes em circurnstan
CI'l.; ordinarias, sttanden.to ao estadc do Rio 
Grande do Sul: alle demo 11strou á casa que, apezar 
de estAr a provir1cia paei ficada, a p~rrnaneneia de 
uma força naval a as ag uas mortas, ou nos rios 
e lagõas daquella província !lrs summamente ne
eessaria. Eu desejana agora que o nobre ministro 
me declarasse se ainda exi$ta esta necessidade. 
Verdade é que pela tabella 011 mappa, que anda 
un1do ao relatorio da marinha, vejo que esta força 
foi diminuida. que ella apenas hoje con>~ta de 
tres c<4nhoneiras e 11m pat11.cho ; m~s eu não sei 
se nó" hoj<~ temos maior necessidade de uma força 
marítima D>\Quellas 1\Jl:Uas do que então: as nossas 
relações politica8 com o• estados vizinho!!, como que 
r_ne fazem desconfiar que o augmento desta força 
e hoje necessarin. Eu li, aa •iiscussiio de 13 de 
Janeiro de8te anno e na discussão de um dos dias 
~e Março, tambam deste anno, do parlameuto 
tn~~:lez, que ha desejn intimo, não só da parte do 
governo de Buenos-Ayres como d<>s governos 
francez e inglez, de um accOrdo entre estas 
potencias d~baixo desta base - a ab~rtura ou 
ampla navegação do Rio da Prata e seus con
fltlentes-; d"d·• este accOr.io, tendo o governo 
de Buenos-Ayres mais de uma vez mostrado 
resentimtlnto, e apresentad() queixas contra nós, 
acho que as aguas do Rio Grande não devem ficar 
de;:;guarnecidas como actualmente se achão. Uma 
outra consideraç&o l~va-me a ter esta opinião, e 
vem a ser q11e Jnsto Urquiza acab·t de trazer 
para seu lado a Madri~tga, governador de Cor
rie•ttes. l\hdriaga trabalha pvr incorporar de 
novo a Confederaçào Argentina á provineia de 
C.,rrient~s ; fica Paz portanto som este alliado, 
~ Paz reduzido o. poucas forças argentinas e ao 
•x~rcito bisonho do Paraguuy, uece:isariamente 
dtlve fazer uma retirada, e quando esta retrr~tda 
niio tenha lugar, tem que ficar por muito tempo 
estac1onario, aproveitando-se das vantagens que 
lhe fnrnecfl o terreno dA Corrientes. Se Rosas 
obtiver, por meh• Jll:itO Urquiza e Madriaga, uma 
grande vantag~:~m sobt e este inin1igo1, que de 
algum modo assombra o seu podtlr, qual será o 
resultado ? Não dt~veremos rteeiar que elle, levado 
P•lr e&Sil resentrmento fundado nas quaixas bOils 
ou m•\s qnt1 poss:t por ventura ter, nos venha 
r~rir de repe11te. E vindo e\la sobr~:~ o nosso ter
ri~• .. rio, qu •l a furça respeitavel para parar con· 
venit:ntemente o primeiro golpe 1 Se a velocidade 
de su>ts marchas fOr qual a que é de esperar, 
talvez n·'~ ventuí. ferir no pro'ilrio coução. Ora, 
soudo assim, porgurao eu aL> nobre ministr<>: a 
política de paz armaJR, apregoadB na sessão 
passolda ne;ta casa, não será muito convanien te, 
não s11rh a melhor q11e nestas circumstancias deve· 
mos ter ? Para esta política ser levada n efl'eito 
nao será prudente que guarn~>çamos esses rios 
onde existem tantas communicações entre o nosso 
territorio e o das nações vizinhas com forças 
sufficientes, bem dispostas, bem preparadas? E11 
ent.mdo que sim. 

Por outro lado, senhores, se a fortuna fOr pro
picia a Rivera, Rivera cujos sentimentos, cujas 
intenções sempre nos forão e nos hão de ser 
fataes (apoiados); Rtvera cujo p~nsamento pre· 
dilecto vem a ser o crear uma confederação entre 
as província~ de Entre-Rios, Montevidéo e Rio 
Grande do Sul . sob sua direcçào, projecto este 
que é o mimo de seus olhos, esperanças de seu 
fut11ro poder, ficará inactivo, t~nc!o por si a for
tu•Ja 'l R1vera, irritado contra uós, porque o 
demoramos nesta córte por algum tempo llem lhe 
dare~os passaporte deixará de aproveitar a occa· 
aiào 'l Eu desejára pois que o nubre mini~tro me 
habilttasae com suas iuformaçõea sobre este ponto. 
porque estou prompto para lhe dar não eó as 
tres mil praças qtle p8<fe para as cireulllltancias 
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ordinarlas, mas toda aquella força que lhe fõr 
de ;nister. 

i)r. presidente, tendo eu feito e~ta reflexão 
geral sobre a base do projecto, vejo-me na ne· 
cessidade de pedir ainda um outro esclarecimento 
mais particular a reo;peito do mesmo projecto. 
Perguntarei 110 nobre ministro se na força de tres 
mil praças é comprehendido o numero de ma
rinheiros ou praças necessarias para guarnecer 
os transportes, os navios desarmados, para guarda 
dos condemnados. . 

(0 Sr. ministro {a.zs:gnal negativo.) 
Temos por consequencia que nós votamos 

unicamente as forças activas para o pé de guerrll. 
Ora, para votarmos bem, é preci:;o que o nobre 
ministr•) nos forneça os dados ou b.;.se em que 
se funda o seu calculo; tcrà o nobre ministro 
as embarcações que demanda uma tal força quer 
nos casos or<J:narios, quer extraordinarios e de 
guerra? E' esta uma das duvidas em que la
boro; e esta duvida fuuda-se em dHdos exactos. 

Senhores, a nossa marinha tem decrescido, tem 
sofirido grande perda de alguns annos para ca, 
e esta pErda não tem sido repara•ia até hoje, 
ou, se tem, tem sido de modo que não póde 
fazer face ao vacuo que de1xa a falta de muitas 
embarcações que, ou · têm sido condemnadas, ou 
se têm perdido. Declaro ao nobre mioistro que, 
se faço esta retlexão é por que desejo habilitai-o 
com os meios necessarios, afim de que tenhamos 
o conveniente numero de vasos necessarios para 
a força que pede •... 

O SR. URB.\NO :-Acho demasiada presumpção 
do nobre d~putado. Habilitar o nobre ministro I 

O Sa. FERR4Z : - Pois acha presumpção o 
querer eu habilitar ao r.obre ministro com o meu 
voto para ter a força necessaria ? POde o nobre 
ministro armar maior numero da vasos sem ter 
os fundos precisos 'l Não pense o nobre deputado 
que eu presumo de s~ber em cousas que uiio são 
da minha profissão. 

Sr. preside11te, segundo o calculo que fiz, á 
vista das tabellas dos differentes relatorios apre· 
sentados á casa desde 1843, vejo que em Janeiro 
de 1843 o numero de vasos que tínhamos ar
mados e em estado de serem armados era 76, 
contandõ 618 bocas de fogo ; em Feverlliro de 
18!6 vejo que temos 47 embarcações con1 870 
bocas de fogo I A diffrlrença não é pequena. Or~~o, 
fazendo nós um calculo por estes mcsmoa mappas 
das embarcaçõl!s que durante e&t'l tempo tóm 
sido condemnadas, vemus que ellas cbt~gilo a 20 
e um transporte, af6ra as tres que forão vendidas 
e tres que se perdêrào ou derão ú cosla. Durante 
o mesmo perioc!o de tempol adquirimos apeuas 
tres, que são a corvt-ta D. Francisca, que cahiu 
ha pouco ao mar, o brigue Oriente, que é &rans· 
porte, e que fui comprado ha pouco tempo, e que 
por constlquencia não deve entrar no numero das 
embarcações de guerra, e o hiate Caçador, que 
foi apres .. do nas aguas da Bahia, por se empregar 
no trafico de africanos. 

Se formos nesta proporção nas perdas e no 
accrescimo da nossa n:arinha, temos que daqui 
a dez annos não teremos marinha nenhuma. 
Digo que não teremos marinha nenhuma, porque 

· as bases que temos para fundamentar semelhante 
o~inião vêm a ser estas : os navios entre nós 
nao durão mais, termo médio, que 12 a 16 annos ; 
ora, avaliando os nossos navios pelo tempo pro
vavel de sua duração, conlado da data de sua 
construcçào, e sem respeito ao seu estado actual, 
o resultado será que em 1850 teremos apenas 16 
navios propriamente de guerra, e não a~crescendo 
novas embarcações, e dada a mesma proporção, 
que dahi , a cinco annos não teremos navio 
nenhum senão duas ou tres corvetas das novas 
que actualmente possuímos. Ora, se houvesse, 
como deve haver, um exame sobre o estado de 

cada uma embarcação, talvez que o resultado 
deste calculo fosse ainda muito mais em despro
veito nosso, porque algumas embarcaçõ~s ha que, 
pelo mão metbodo de concerto seguido entre nós, 
pela falta mesmo de cHtos mist6res, quando vão 
á querena, alquebrão-se, e por CQosequencia se 
perdem. 

Uma outra refiexão ha a fazer, e é que al· 
~umas en1barcações estacionadas nas aguas do 
Pará apodrecem faci lme::~te, p6de-se dizer que 
essas aguas são o matadouro da nossa marinha 
de guerra. Temos mais que qualquer embarcação 
que sofire um damno não reparado em tempo 
perde-se, ou mais facilmente e com meior bre
vidade vem a inutilisar-se. Ora, de 1844 para 
cá tem apenas cabido n'agua uma embarcação, 
que é a corveta D. Francisca; algumas embar
cações cabidas antes, dizem que estão em estado 
de fraquez ,, tal, que para pouco ou nada prestão, 
como a corveta D. J lmuCiria; talvez por defeito 
de sua construcção, defeito que fez com que o 
governo àgora gastasse no seu concerto alguns 
20:000S; outras achão-se em po>sslmo estado, temos 
algumas velhas que pouco durará.õ, a propría 
fragata Constituicl%o necessita de um concerto 
quasi geral, logo, pois, creio que o resultado 
deste cal.:ulv ainda ser-nos-ha mais desvantajoso. 

Agora accrescentaremos outra refiexão, e é que 
o maior numero dos nossos vasos sómente podem 
prestar serviços nas nossas aguas e rios inte
riores, que são de pequena lotação, que portanto 
em alto mar poucos poderáõ servir. Assim, se 
não augmen,armos a consignação para as cons
trucções, se não houver grand6 zelo , se não 
houver mesmo impulso forte nesta parte do 
serviço publico, qual será o resultado 'r Que a 
nossa marinha inteiramente acabara, ou ficará 
reduzida ao estado em que ·ficou em certa época 
a marinha hespanbola. 

Por outro lado vejo que o pessoal da nossa 
marinha cresce todos os annos, que a nossa 1\Ca
demia tem em seu seio grande numero de n10ÇOI1 
que se dedicão a eRta prclissão, que sabem todos 
os annos promptos em 11eua estudos em maior 
ou menor quantidade. Edtea moços alo promo
vidos con(orme é de lei e de justiça; mas onde 
hão de ser embarcados paro adquirir a lustrucçllo 
pratica, tlio necessaria, se nilo tivermos o numero 
de vasos sufficien~cR, nilo só para 111 eataçõea 
doa portos, mas ainda para uma esquadra de 
;,voluções ou de inatrucçil.o ? Eu deeelo pois ouvir 
ao nobre ministro, pol1 o meu tlm 3 com o meu. 
voto h:tbilltar ao AOVerno para prevenir um mal, 
que creio lmmlnente, mal que o proprlo nobre 
mini~tro tem conht>cldo tanto, quo a~tora m11.nda 
pôr em multa actividade a conatrucçil.o não bÓ de 
uma corveta uo arsonal da cOrte, maa de um 
outro vaso no arsenal da Bahia. Desejo que os 
nossos estadistas tomem sobre suas vistas a noBBa 
marinha ; creio que nada ba no paiz que deva 
merecer tanta consideração, tanta attençilo. (Apoia
dos.) A. nos~a marinha terá de ser a verdadeira 
força do Brazil (apoiados) ; temos uma costa 
immensa, temos grandes portos, e não temos as 
d';fesas que são de mister. Quem ha de proteger 
estes portos e o nosso commercio ha de ser a 
nossa marinha. 

Ainda direi alguma cousa sobre a parte ma
terial da nossa marinha. Segundo informações 
que tenho, segundo informaçães que o nobre 
ministro deve ter desses moços que forão viajar 
aos Estadoi!·Unidos, e que têm embarcado em 
differentes vasos estrangeiros, vê·se que a ma
rinha de outros estados oio é muito superior á 
nossa em disciplina, que não ~atamos tão atra
zados no que toca ás tbeorias, mas que todas 
as marinhas aão incomparavelmente superiores á 
nossa no que diz respeito ao material de guerra. 
Ora, devemos ficar atrás do progresso da civlli
sação nesta parte do serviço publico f De certo 
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que não: á sobre este ponto ainda que reclamo 
a attenção do~ uossos esladtstas, a tottençào do 
nobre ministro. Eu sei que o nobre ministro tem 
as mt<lhores intenções, sd que está possuído dos 
melhores dest>jos a favor deste ramo do serviço 
publico, s~i mesmo do~ seu!l esforços, só lhe 
desejo con,.tancia e perseverança nelles. 

Mas algumas vezes podemos ser illudldos, por 
o;x.,mplo, a vantag•1m que o nobre ministro nos 
aunuuciou a ree:peito do maior alcan&P. dR arti
lluuia por meio da galv~tnisação, creio que não 
produzio os eff'eilos que elle desejava, creio que 
nesta parte foi um pouco illudido, não digo que 
o fosse na vautxgem qua provavelmente poderia 
colher deste artefllcto; mas pela ~es~oa que foi 
incumbida deste trabalho, tantt) que o nobre mi
nistro a despedia immediatamente que conhecP.u 
que não poderia alcançar o seu fim. Sei que 
o nobre ministro tem despendido todos os seu~ 
esforços para aug01entar a officina o.le fundição 
como é conveniente; mas o que desejo é cons
tancia e perseverllnça nestes e outros esforç"s. 
Desejava que o nobre ministro não fosse distra
hidu por outras occupações; desejava que entre 
nós a parte pohtica etitivesse reservada .. o proprio 
ministro,. e que a parte economica, a parte que 
diz respeito 9:0 pessoal e material da marinha 
estivesse debar~o da direcção de outras pessoas, 
de ttm conselho naval ou de um almir~"taolo, 
porque neste caso o ministro occupadoo aa parte 
politica desempenhava bem a sua mis~ão, e a 
parte do material e do pe:;soal ganharia aquellas 
vantagens que são de mister, dada esta cr«l,LÇii'l. 

Sr. presidente, est11s breves reflexões qu<J offe
r~co au nobre ministro creio que serão récebi<!as 
pela camara como o de~ejo de entnr nesta dis
cussão de um modo conveniente ao paiz. O nobre 
ministro póde esclarecer-nos sobre estas nf'cessi-· 
dades, pôde :;er habilitado pelo corpo legi:~lativo 
com as sommas e providencias necessarias para 
ltJvur ao cabo um tal fi.m. 

Não fallarei de 11lgumu outras necessidades 
que reclama a marinha : o nobre ministro as 
reconhece maia do que eu. Nós temos utn regi· 
mento provisional, regimento que Portugal nos 
forneceu por emprestimo em 1796; este rei;!imento 
tem m.uitns lacunas, precisa de uma reforma; 
e quando Portugal j!\ o desprezou em parte, refor
mando-o, quando elle não o:stá ao nivel da civili· 
Hllção, permilta-Btl·me assim dizer, crPio •: ue 
devo reclamar a attençào do nobre mln istro para 
este ponto. 

Senbore11, ao principiar o meu discurso eu dia~~~ 
que estava disposto a dar um voto condicional ao 
minit;terio, attento o seu programma. Tendo 
alguns Srs. deputados, P.llpecialmente o n"brc 
ddputado pelll província de Pernambuco 'l Sr. 
Me_!ldeH d_a Cunha, reparado em. algumtls propu· 
s•çoes mtnhas s~obre este top1co, vejo-me na 
necessidade de chamar aqui a discus,;ãi.J desle 
principio,_ aparta!· o do voti.J de graças. Neste 
ca11o permltUr-me-bE: a c11mara que eu ainda emitta 
o meu pen~ar a e~; te respeito .•• 

O Ss. UaBANO:-E' materia muito velha. 
0 Sa. F&RRA.z:-E' verdade que consideramo,; 

mataria velha aquella que não noB convém 
discutir ••. 

O SR. N. MA.cru.no (com (orça):-Está euga
nado o nobre deputado ; é materia veU..11l essa 
intriguinha miseravel. 

O Sa. PUsiDENTE:-Attenção 1 
U11 Sa. DEPCTADo:-Prudencia I {Rüadas.) 
O Sa. F&JUUZ.-Meua senhores, nunca roi 

illtrlguinha oec11par-se alguem de um objecto tiio 
importante na diacnssil.o das camaras (apoiados), 
na preiii!Ílça de todos, ., face do pah:. 

O Sa. N. MAc!Ubo:-Peço a palavra. 

O Sa. Fxauz: -Do que Dens me livre, senhoras, 
é dclssas intriguinhas por trás das c'lrtinas I Do 
q•.te Deus me livre, é dessas intrí:zui:oha~ que 
adra.ie se armiio par:1 taz~r.•m pa·ssar certRs pos~oas 
por autores da tuillll que nunca praticárào I Deus 
me livre de intrig•linhlls que fazem com que as 
cuiP"' de outros pcsetu sobre as costas dos 
iunocentes ••. (apoiados) essas é que são terríveis, 
é que sàol miseraveis 1 .•. 

O Sa. URBA.NO:-Vai a quem toca. 
O .:)a. F~::RRAZ:-Mas aquillo qull é dit•l ante 

todo:< os Srs. deputados, em presença de todo o 
mundo, {JÓ<.IP. ser considerado como intriguinha 
miseravel 'l Importa isto um simpies desejo que 
o nobre deputado tew de que llS minhas palavras 
não sejiirJ attendiJas perante a Robre maioria 
QUe sempre me prestou o maior favor ; o que 
com isto quer o nobrtJ deputado é arredar-me 
desta beuevolencia que sempre tenho obtido da 
nobre maioria, considerando-me autor de intri
guioha.s miseraveis ..• 

O Sa. N. MA.CHAD(I:-Está enganado; tenho-lhe 
dado provas do contrario. 

O SR. FERRAZ:-Senbores, eu disse e repito, 
acdto o programma do ministerio em sua litteral 
intelligencia: acPito-o segundo as suas palavras 
e t!Bpero pelos factos. Não creia o nobre deputado 
por Pernambuco que eu quero uma utopia, eu lh'o 
demoustro. 

A opinião proclamada pelos nobres ministros 
nesta casa e no senado, vem a ser opinião seguida 
por grandes homens de estado (apoiados) ; opinião 
benelica que fez com que nos Estados· Unidos um 
~rande homem reunisse t>m roda de si toda~ as 
pessoas moderadas, todas •1s pessoas de talento, 
todas as pesso~s de merito qua podiiio servir 
muito ao llstado. Senhores, eu entendo que fi 

política da conciliação consiste, segundo a phrase 
de um grande ho)mem de esta<io, ness~ e~pirito 
esclarecido e itnÇJarcial que m~quellas íuucções 
em que a atlherencia intima com o ministerto não 
é neccasaria, sabe supportar as opiniões oppostaa 
das -1Utl professa a admiuiatruçllo. C.>usiwto nessa 
tolerancia dtAs opiniões dos agente11 da admiuis
traçllo até o ponto arn que Oll quo as pro!essão 
para razel-a!l triutnphar, não empregdo a in
tlu~ucia rP.sultante dotll seus cargo11 e t!tnpregos, 
não impedem a mareha o.la mum11 a1mln1Rtraç•\o; 
comtonto quo oa agaottJI, us runccionarioa pu
bliCOii uilo eatorvt~m a marclu& do jtllVfirno e ., 
execução de suua mHdlda11. Eata opinião, Sr. pre· 
aidente, tern por bawe a razllo; o governo deve 
lAr livre na sua marcha ; tirar-lhe a acçilo é 
tirar-lhe a r••sponz~ubllldade: por cons~quenciB 
toda a vez que o emprt>gad" publico trata de 
applic:ar a intlu<~n.:la raaultante do seu emprego 
em estorvar a marcha da lldm1nistração, é do 
dever da me~ma ndministr11ção immediatamente 
demittil·o ( apoit.Jàos ), altás se suicidaria. Mas 
esta doutrina tem limites, não deve ir além da 
razão, porque a demissão dos empregndoe publicas 
deve ser tamLem feita por interesse publico. 
(Apoiados.) Assim pois, uma política que unica
mente por espírito de extermínio tomasse por · 
norte demittir todos os empregados, o uliimo 
alferes, o ultimo tambor da guarda nacional, 
demittir até os porteiros e contínuos das reparti
çõe~, só porque suas opiniõe~ &ão quadravão ao 
gabinete que a adoptára, seria uma politiea não 
baseada em ·principio algum de razão tl de jus
ti.ça. (Apoiados.) A .Politica que não ~proveitasse 
Da carreira das letras o homem que tivesse dado 
provas de litterato, de entendido nas materia11 
sc.ientilicas, a6 pelo facto da sua opinião, seria 
uma. poli\ica absurda, po\itica, meus senhoru, 
que não tem ·seguido homem algum de estado, 
mesmo nesses tempos infelizes da França, no1 
tempos em que oa Peyronnet e Pollgnac dirigllio 
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os destinos da França. Sim, ainda nesses tempos 
calamitosos, uma tal política não vogou. Poy
ronnet conservvu Agier e C·•rm.,ra:n nas suas 
posições, apnar de stus opmiões extremas, apezar 
dos seus escriptos. E qual a raz:iu? Ess ... < func
cionarios poblicos não empr•·gavà<l a iuftuencia 
resultante de seus lugares para entorpecer a 
marcha do governo; trarei ainda o exemplo de 
Daunou, que foi escolhido para uma cadeira do 
collegio d« França , apezar de suas opiniões 
extremas. Muitos outros exemplos semelhantas se 
podem offerecer: lembra-me que Canning, apezar 
de sua grande rivalidade com Wellington, apez~r 
de estarem desavindos em opiniões, nomeou a 
este ministro pleuipotenciario para a Russia, 
quando S"l tratava da questão grega. Ainda tenho 
em meu apoio duas opiniões rt•speitaveis; uma 
é de M. Thiers e outra du grande Jdfers•JD ; a 
primeira opiuião foi exposta na camara franceza. 
em 1844, quando sste homem de estado, mostrando 
as vantagens resultantes da política da conciliação, 
dizia que essa política consistia nas concessões 
razoaveis ás opiniões contrarias, C'-lncessão de 
homens, conces,ão de cousas. 

A outra opinião é de Jefferson; todos sabem 
em quJ estado estava a União Americana no tempo 
em que Jefferson tomou o poder; todos sabem 
que mnitas apprehensõeti existião contra a sua 
administração, que elle tevo de !atar com os 
agentes que, no ultimo período do sua adminis
tração, Mr. AJams tinha escolhido, apeztlr de 
saber que o poder lhe passaria; mas qual foi a 
política que esse grande homem seguio? Em urna 
carta. dirigida a um de seus amigos, em 1801, 
dizia elle que esperava que o seu dis~urso inau
gural devia destruir inbllivelmente as aoprehen
ções dos diff~rentes partidos, justllic'lria e provaria 
que o seu objecto principal, que o que elle 
queria era a conciliação e a concordia, ~ra a 
permanencit1 de certos princípios, e portanto 
poderia dar-se como necessarias e· até inevitaveis 
as demissões de certos empregados; I:!as que 
estas demissões sertão tão raras quanto coubesse 
no possível, operadas gradualmente, conforme o 
interesse publico o exigisse, e por causa de inca
pacidade e de prevaricação. Nessa mAsma época 
a outnt t~eu amigo dizia elle que os exemplos de 
demissão Herião raroij , detdrminado por uma 
:-ogra severa e uào pBlo espírito de parttdo ; que 
jámais seria a sua administração o fiagello da 
liberdade de opiniões ; que os empregados que 
procedessem bem nada tinhão que receiar, ainda 
quB oppostas fossem as suas ás opiniões da sua 
adnlirustração. Em uma época mais remota este 
mesmo homem de estado, tratando dos seus actos, 
dizia que não tinha demittido um só empregado 
pelo unico mot1vo de ser federal; mas que como 
seria. imp:~~sivel um governo desempenhar as suas 
obrigações, e se os seus agentes tomassem o 
systema de contrariar as suas medidas em vez 
de execut~l-as, e se empregassem contra o mesmo 
governo e suas detorminações a influencia que 
devião a seus empregos, a estes que assim se 
portavão haviB demittido, que esta necessidade 
não tinha sido applícada senão aos que manifes
tavão . contra o governo uma opposic;ão activa e 
muito pronunciada. 

Em uma outra occasião este mes'llO homem de 
estado demostrou que por m~:~io desta política havia 
conseguido chamar a si as pessoas moderadas e 
de boa fà ; que havia desguarnecido e muito enfra· 
quecido as fileiras dos seus contrarios, e por certo 
a essa política é muito devida a permanencia do 
partido democratic:) no poder. 

Eis pois a opinião de um grande homem de 
estado, respondendo a um nobre deputado que 
constdera a politlca da conciliação e concorrlia 
como mera utopia. 

Senborea, eu nilo nego que opinilo tem havido 
de que 01 empregado• pulllicol nio devem penAr 

senão do modo que pensão os ministros, que ha 
quem defeuda o systt~ma da obediencia passiva, 
o systema dos jesuítas. Depois da rev.,luçiio de 
Jtllh·l h'luve um d<lput .. do qu<~ disse na camara 
franceza que os empreg~.,jos publicos erão a carne 
da carne, o osso dús ossos dus ministros. 

O SR. NuNES MACHAPo : - Houve, sim, houve 
urn deputado. 

O Sa. F&B.RA.7;:- O seu nome é-Mahul.- Não 
posso negar qud uo senado dos Estados-Unidos 
houve um hom"m que t~m occupado e occupa hoje 
uma gran•ie posição no seu paiz, que disse qu.~ os 
despojos dos vencidos pertencião aos vencedores; e 
que portanto para o partido vencedor devião ser 
transferidos todos os empregados publicas. Não 
posso deixar de reconhecer que depois de certa 
época este é o systema que vogou nos Estados
Uujdos; que Jackson adaptou o systema de 
demittir tudo, e até o ultimo empregado, até o 
varredor .das ruas. o accendedor dos lamp~ões; 
mas é preciso que consideremo~ quem era Jack<on, 
que este pre•id!lnte lançou mão dos empregados 
para vencer as eleições ; é preciso que attendamos 
ao seu caracter e ao seu genio, outras qualidades 
que fizerão com qne Clay dissesse no senado que 
se a frt~nologia fo,se u•na sciencia certa, por certo 
o presi1Pote Jacks•Jn devia de ter a bossa da resis
tencia. Uw tal exemplo além disto não nos póde 
ser applicado: grande difi'·•rença existe entre o 
nosso e o g()verno dos Estados-Unidos ; o presi
dente dos Est&dos-Un~dos tem necessidade de 
prOtielytos, de asseclas que tratem de conservar o 
se' poder, que o def .. ndão: entre nós ha um prin
cipio permanente e fixo, e este principio taz que 
em torno do throno se reunão todos os brazileiros; 
entre nós os ministros não têm necessidade de 
crea.r proselytos senão até o ponto que lhe é de 
mister para levar a effeito a sua missão, e os mi· 
nistros não têm tempo de duração fixo ' succe
dem-se uns aos outros, conformB a confiança da 
corôa e das camaras. 

Sr. presidente, eu declarei ao nobre deputAdo 
que na verdade muitas pessoas têm entendido 
como elle, querem a obediencia passiva. 

O Sa. URBA.No:- Lêa o meu discurso e argu
meute com ellc. 

O Sa. Fll:aBAz:- O nobre deputado disse:..- em 
minha província não quero essa política, quero 
que os empregos nos pertençã.o ou aos nossos 
contrarios; ou tudo ou nada ••.• (Apoiados.) 

O SR. URBANO:- Lêa o discarso, e veja o que 
ahi está. 

O SR. D. M.t.NOEL:- Foi redigido em casa. 
O SR. URBANO:- Está enganado. 
O SR. FERRAZ:- Até certo ponto concebo isto. 

Já um homem de grande reputação, Burke, em 
uma de <Jua~ cartas, que andiio annexas á sua 
vida, disse que um ministerio para se torPar 
estavel, para sustentar-se via-se. ás vezes na pre· 
cisão de lançar mão do recurso da distribuição dos 
empregos publicos: ainda em 1834, em uma sessão 
do parlamento inglez, Brougham disse que o poder 
tinha de lutar contra as pretenções i!!trataveis 
dos partidos, em um seculo em que infelizmente 
os interesses dos partidos e os interesses indivi
duaes predominavào sobre tudo e suffocavão os 
interesses pnblicos. Assim é ; existe uma depen· 
dencia rectproca entre o ministro e o deputado, 
existe uma dependencia entre o deputado e o 
eleitor, e esta dependencia cresce todos os di!ls, 
e toma especialmenie grande f<Jrça appro.timan-
do·se as eleições. Daqui vem a necessidade de 
c;onservarem·se naa provinciaM, em bons empregos, 
01 amigo~, 01 aff~lçoados daquelles que desejão ss 
-reeleiçõea; daqui a necessidade de nio se poder 
de maneira nenhuma bolir em certo• emprego• ; 
daqui a nece11idade de monopoliur 01 emprego• 
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em proveito de certas familias, de certos lados, de 
certos bomen><. Esta dependencia é a base prin
cipal dos partidos que ê XIStllf!l ~m muita_s de nossas 
provinciaJ : ás '\"ezes o mm1<tenn nau encontra 
ne~tes partid,•s um pensament .. politico. Nós lemos 
visto administrações da pnncipios inteiramente 
oppostos c • bter~m o apoio mais d.;cidido, um voto 
firme desses partidos (apoiados) ; ainda ha poucos 
dias vimo& um nobre deputado dizer a um ex
ministro:-nós vos nbandonámos por 8erdes in fieis: 
-11àc. era por mudança ele principias, era por 
infidelidade. I~to é uma vardade incontestavel. 
Encontrou o uobre ministro do imperio, quando 
presidente de Pernambuco, opposição, embarxço 
IIOS en•pregados publicos ,Jo la.io opposto aos 
nobres deputados por Pernambucü? Não :marchou 
desassombrado; algum desgo>to, alguma opposi · 
ção que teve proveio de parte do partido d(IS 
nobres dep:llados. O mesmo se deu na admi
nistração do pre.idente que lhe succedeu • e,;tes 
presidentes aebárào toda a coadjuvação da parte 
desses empregaàos, e unicamente opposiçào, es
torvos da parte dos nobres deputados P. seus 
amigos, e porque isto, Sr. presidente 'l Porque 
existiào, unicamente porque existiào nus P.rn· 
pregos muitos indivjduos pertencentes ao lado 
opposto aos nübres deputados . ... é a guerra aos 
empregos .... 

O SB.. N. MAc!LU>o:-Todos uo lado opposto. 
O SR. FERRAZ : - E porque a administração 

actual de P P.rnambuco merece agora todas as 
symp~thias dos nobres d.-putaJos 'i A raziio é 
facil : é porque os nobres deputados occupão todas 
as posições officiaes, é porque o presidente de 
Pernambuco demittio a quasi todos os empregados 
do lado opposto aos nobr .. s deputado!! (ha di
llowsos apartes), e collocou em todas as posições 
officiaes os seus amigos. .. 

Sr. presidente, aiud~ trarei um facto em prova 
do que hti dito; uós temos sido testemunhas do 
procedimento das deputações de certas províncias, 
tudo fazem, t•1do cedem só por andarem á ~ombra 
do poder, suj ~' itando-sll a todas as exigencias do 
poder comtünto que niio se bula nas posições 
officiaes que occupiio nas mesmas províncias. 

Assim tambem nós vimos o anno passado um 
nobre dt!pUtado com sua voz sonora reclamar ptlla 
tranquillulaue de Perunmbuco, que ell" dizia 
ameaçada, poque sociedadds se .:~rganisavão, 
porque conspirações se tramavão por todos os 
lados ; mat~, apenas alc11r.çàrão os empregos e as 
po!!ições ofticiaes, d('KapparP.cêrão as couspirações, 
não se perprPtárão mais cr•mes; tudo dorme em 
paz serena. (H a tJnrios aparto~s) 1 ••• 

Apenas liverão um presidt:nte docil ás suas 
exi~e!•cias , tudo sereuou , e esse partido tão 
vo>xado e opprimido, que en: tempo,; propicios 
diz1a-se que conspirava, já não conspira I 

ALGUNS SENI:l •>RE~ : - Fali e das outras pro· 
VÍnclaS. 

O S&. FERRAz:-Oe nobres deputados me cbamão 
para outras províncias; far-lhes -hei a vontade. 
Senhores, a política da couci!iaçào, no seutido 
em Que a entendo, no sentido litteral do plano do 
mini:'ter1o, app~icado, por exemplo, á província 
do R1o de Janeiro, consiste em tirar o sello de 
vinganças pessoRes aos actos da administração 
provincial, em fazer com que as finanças desta 
Importante parte do Brazil tomem o v;;rdadeiro 
caminho para prospE<ridade da mt:sma provincia; 
em fazer que pare as perseguições, o esterminio 
de certo11 indivíduos, em fazer com que nós 
pobres que seguimos um pensamento contrario, 
não sejamo:~ r~duzidos á condição de illotes. Nas 
províncias, por exemplo, de S. Paulo e Minas 
consiste em fazer com que de•appar<,ção c.artos 
processos ·que não podem produzir bem algum, 
ante11 pelo contrario mal110 mesmo partido. Estou 

persuadido que os chefes do partido não aeeitão 
certas medidas que não têm "utro alcance qn& 
persP.guir : sei que até reprovArão a perseguição 
ao Dr. Pantale>io •..• Consiste em pór u•n para
deiro a essas perseguições, a esse extermínio que 
por ahi lavra .... 

O Sa. AYa-Es oo NAsciMENTo: -Sobre a Bahia 
nada diz? 

O SR. FERRAZ-A política da minha proviucia 
deve consistir em rd~peitar este sentimento de 
bsnevolencia, dP. protecção ao talento e ao merito, 
espírito que .:aracterisa os meus patrieios, em não 
monopolisar as graças e os empregos, em fazer 
cllm que o presidente que para lá fór ou o aetual 
trab~lhe em desenvolver o espirito de associação, 
trabalhe em promover os interesses materiaes e 
em tudo o que diz ro~speito á prosperidade da 
mesma província ; consistirá em d '\r impulso 
maior, maior desenvolvimento ás obras publicas 
eomaçadas, e em fa:ter qutt estas não fiquem sómtnte 
em planos ou em começo. 

Sr. presidente, adoptando pois em seu seutido 
litteral a política procbmada pelo mini~terio actual, 
sómente aparto-me da letra do programma em 
u"' ponto, e vem a ser no asserto de que o 
n1inisterio passado . seguio esta política no ,;eu 
sentido litteral. Nesta partP. respondo ao nobre 
deputado por Minas o Sr. Marinho, que disse : 
-tr<.duzo este procedimento como se o ministerio 
dissest~e: ''a nossa politica tec: de ser aquella 
que vi:;prou no paiz até o dia 1o ce Maio ; vós 
que fostes amigo daquelle, se quereis sede tambem 
nossos ; vó.s que bostillsastes aquelle, vós que 
não julgastes boa aquella política, hostilisai·nos 
tambem. • 

E' contra isto qu<o eu vou, e com as proprias 
palavras do nobre ministro da marinha no senado, 
e com as proprias palavras do nobre ministro da 
justiça ne~ta casa. O :}Ue disse o nobre ministro 
da marinha '? Dotado de uma docilidade a toda 
a prova, exprimia-se elle no senado com a maior 
franqueza, " nntem os nob-res deputados o que 
elle disse (lt!J: « O gabinettl de 2 de Maio tem os 
mesmos pr1ncipi0s e a mesma organisação que o 
de 2 de Fevereiro. Os princípios deste erão a 
conciliação entre toJos os brazillliros, o respeito 
ao~ direitos de cada um, o merito reconhecido 
em qualquer pessoa, qualquer qu& fosse c. seu 
partido, aceitar a cooperação .te todos que a 
quizessem dar, e pó r-se em guarda com aquelles 
que o quizessem bostilisar. Foi a esta politica 
que adberi, e a política que presumo ter seguido 
e que espero continuar. Eu fallo de mim e de 
meus actos ..• » Note a C•lmara, falla de si, niio 
affirma, presume ; e ao depois diz ( Zo~) : « N~o 
direi comtudo que não errasse; mas se erre1, 
estou prompto para confessai-o e emendar meus 
erro>i. » 

O nobre ministro re!erio·se a seus actos, e esses 
actos de certa época para cá forão na verdade 
conformes a esta poli tica. Escolheu eU e entre os 
militares aquelles de maior confiança pelo seu 
merito, pelo seu talento, pela sna probidade, 
para 0:1 empregos de grande consideração. A:!Sitn 
não fez elle excepção de ninguem, chamou ao 
serviço •.. 
u~ SR. DEPUTADO :- & o brigadeiro Coelho' 
O Sa. FERRAZ:-E' uma cap~cidad'l militar, é um 

homem honrado. (.dpoiados.) 

UM SR. DEPUTADO : - Capacidade militar , 
nunca. 

O Sa. FERRAZ : - A capacidade militar não 
consiste nessa instrucção trivial qua se adquire 
nas escolas, consiste espe~ialmente em conhecer 
a disciplina e os meios de fazêl-a ob8ervar em 
toda a sua extensão. Póde·se negar que o briga
deiro Coelho possue em grande gr{l.o eua qua-
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lidade, e os seus serviços prestados em differentes 
épocas nas províncias do norte e na minha .pro
víncia ? •.•• 

O Sa. N. MACHADO:- Eu vou mostrar que foi 
militar revolucionado. 

O Sa. F.&aRAz:-Póde o nobre deputado dizer o 
que quizer deste n~b~~ militar; a po.;teridade lb.e 
fará Justiça, e a opm1ao publ1ca presentemente é 
em seu favor. 

ALGUNS SENHORES:- Muito apoiado. 
O SR. FERRAZ:- Disse o nobre ministro: - Eu 

fallo de mim e de meus actos. (L!!.) 
Eis pois o mesmo nobre ministro da marinha 

não tendo bastante convicção de que a politica 
do Ulinisterio passado fosse seguida em todos os 
pontos de uma maneira restricta, e conf<>rme a<> 
programma que apre~entcu. Senhores, o que disse 
o nobre ministro da· justiçe. nesta casa ? Disse 
que o gabinete actual não era mais do que conti
nuAdor da. politica que parecia ter seguido o 
gabinete passado. E nem podia dizer outra co usa, 
porque um homem consciencioso deve reconhecer 
a verdade, e especialmente quando occupa a po
sição em que hoje estã o nobre ministro, quando 
toma o empenho de congraçar todos os brazileiros, 
de reunil·os em roda do throno, de promover a 
prosperidade do paiz, que não se póde conseguir 
por essas lutas continuas (apoiados), por essas 
lutas, que não são propriamente de partido, que 
não têm pensamento polilico, '}ue silo lut·.is 
pessoaes e muito mesquinhas. O verdadeiro é 
seguir um pensamento positiv(), em roda de uma 
bandeira reunirmo-nos: nós nos d<lvemos guiar 
ou pelü programma seguido pela opposição de 
1840, 41 e 42, ou pelo programma de~sea homens 
que então estavão na administração. (Apl)iaàoç, 
muito õem.) Não conheço meio termo ; ou os 
principi,..s liberacs em toda a sua plenituie con
fon~:e o systema representativo devem. vigorar, 
ou eutão nó~ devemos abanJonar essa política e 
seguir a do regresso proclamada pelos outros. 
{Apoiados.) 

O SR. FRANÇA LEITE:- O nobre deputado está 
se chegando para mim. 

O SR. FERRAZ : - O nobre deputado já estove 
muito commigo. 

UJ« SR. DEPUTADO dá. um aparte. 
O SR. FERRAZ : - O nobre deputado me falia 

em alllados; lembre-se o nobre dllputado da 
sessão de 1843. Por ventura não combati passo 
a pas~o, palmo a palmo, contra esse espírito de 
perseguição •.• Hoje collocado nesta tribuna, não 
devo ter o mesmo procedimonto que tive, não 
devo resistir a alguns que querem a política do 
extermínio, a politica de vinganças e persegui
ções t 

Ux Sa. DEPUTADO : -Honra lhe seja feita. 
O SR. F.EaRAz : -Então era eu ouvido como 

hGje sou : o procedimento da camara de 1843 me 
captivou sobremaneira. O procedimento da camara 
me tem captivado sobremodo, porque sem~re 
tem ouvido as minhas palavras com a ma10r 
benevolencia e atten ão, e ainda por esta vez 
protesto-lhe a maior gratidão. 

Eu peço á casa que me conceda ainda alguns 
momentos de attençào. O nobre ministro da 
marmha, quando no anuo passado se discut1o 
em Maio uma igual lei, dis~e : - eu quero re
partir a força naval por algumas províncias, 
afim de que alli se mantenha a ordem e sncego 
publico, e seja empregada em differentes misteres, 
mas nã;, para que sirvão as embarcaçõ~s de 
presigan~as, como algures foi uso. Eu desejarei 
que o nobre ministro declare se ainda está firme 
neste proposilo. Eu creio que elle me respon
deri « sim » ; mas 6U reclamo a . sua attençio 

sobre o que se pratica nas AlagOas, onde uma 
emb'lrca~ão de guerra está reduzida a presiganga; 
onde ex•stem presos differ~ntes indivíduos, que 
sob a confiança e garantia que lhe prestava o 
nobre deputado por S. Paulo , administrador 
daquella . província, viflrão entregar-se á prisão, 
para cu•darem do l1vramento cte seus crimes 
lmaginari•}S crim~s .. M11.l o nobre deputado retirou: 
se daquella provmc1a, este facto ~e deu, e muitos 
outros se darão fóra da tutella da sua adminis
tração esclarecida... e honra lhe seja feita da 
sua politlca de conciliação e harmonia (apoiados), 
e que deve ser segu•da por todos os administradores 
de província, que não devem ser meros e Joceis 
ins~rumentos dP. vinganças _pa~tlculares (apoiado.<): 
mu1tos bens colheu a prov1nc1~, e quando m!liores 
não houvessem, o paradeiro de uma perseguição 
infrene já é um gr'lnde bem. 

Logo que o nobre deputado retirou-se , logo 
que aquell<~ província de•x<>u de estar debaixo 
da tutella •lesse digno administrador, os homens 
que se apresentarão para ter o se11 livramento 
furão mandados para b:>rdo dessa embarcação. 

O Sa. MINtsTao DA MA!UNHA: -Não tenho disto 
notícia. 

O Sa. FERRAZ: -Eu peço ao nobre deputado 
administrador daquella província que diga, já 
que o seu relatorio não pôde chegar ao conhe
cimento de lodos , porque poucos exemplares 
existem, como cicatrisou muitas feridas abertas 
por er!"os constantE>s de algumas administrações; 
como pOde conseguir com medidas energícas e de 
protecção fazer que desapparecessem daquella pro
vin.:i~ •JS attenlados de que eramos tePtemunha. 
Honra >~eja feita ao nobre deputado. EUe mandava 
para differentes lugares destacamentos, mas im
punha-lhe~ a obrigação de uào sujeitllrem·se ás 
ordens d · ·s subdelegados , que alRumas vez .os 
compromettião a tr.i.nquillidade publica. Essas 
medidas p:.JZerão a pr;;vincia das Alagó>IS no 
melhor pé de conciliação e harmonia, e os per
seguido>~ gozà•1 ue segurança que jámais tiverão; 
Eu peç? ao nobre deputado, já que o seu relatorio 
não póde chegar ao conhecimento de todo!! os 
nossos collegas, uos dê as informações convenientes 
sobre este ponto, e eu apreveilo esta occasião 
para pedir ist<>, porque nesta casa es\li.o sent,.dos 
tres administradores daqu~lla província, afim de 
que do choque das opiniõe~ conheçamos a ver· 
dade. 

O Sa. R. I>OS SANTOs: - Graças a Deos que os 
desordeiros têm algun1 prestimo. 

O Sa. FERBAZ:-Aigum do .11ós algum dia deixou 
de reconhecer as idéas de moderação do nobre 
deputado ••• 

O SR. N. M.t.CHADo:-E' Venda Grande. 
O Sa. WANDERLEY:-Não, senhor, não é. Diz 

que se houver outra não entra. (Risadas.) 

O SR. FEHRAZ:-Eu não sei o que o nobre 
deputado quer dizer com Venda Grande; m~&s eu 
creio que o nobre deputado nunca pelejou em 
campo algum contra a lei e contra os direitos de 
cad>~ um. , 

Esquecia-me de tocar em um ponto. Os nobres 
d~putados com o arao maior possivoll tem dito que 
o mini•terio de 2 de FeverE>iro foi um ministerio 
de conciliação. Creio que o fazem contra as pro
prias convicçÕ'ls dos 10inistros, cuja palma . de 
~~:loria é haverem exterminado o partido contra no. 
Vejào o seu écho, vejão o que a sua imprensa 
apregOa, leià·> essa gazeta que publica os pen~a· 
mdntos d<>l mini~terios passados, vejão o que d1z: 
se o m'mist~tio nenhum be.n fll"L, ao meno'!l se \be 
não póde disputar uma gloria de subido pre~o I 
Acabou, deetruio, ext<lrminou o partido que eata.va 
em pé. Ora, ae ellea reclamlo esta coróa de glona, 
como querem os nobres d~putado1 chamar a na 
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politica, politica :ie conciliação, política. de paz, 
divina, que trüUX~ a prospero ~>tde do patz ?. . 

Termino o meu dtscursn P"dtDdo ao ::>r. mtmstto 
que dê as informações que pedi. 

O Sa. PaEsioENTE:-Fica a discussão adiada 
pela hora. 

O Sa. FRANÇA LEITE pede que se continu~ na 
discussão de forças de mr.r por ser este proJecto 
urgente. 

O Sx. PR&siD&NT& diz que não póde mudar a 
ordem do dia. 

RESPOSTA. Á F.U.LA DO THBONO 

O SR. Pa&siDE.'iT&:-Tem a palavra o Sr. Moura 
Magalhães. 

o Sr. 1\-Ioura. ~taga.lhães:-Sr. presi
dente tendo tidu a honra de servir cumo del~glldo 
do gabinete de 2 de Fevereiro, ~u me eonstitu·• na 
precisão 11~ dizer algumas paJQvras em sua dP.feza, 
por tel-a visto acerba e acremente censurado por 
um illustre deputado pelo Rto de Janetro. As 
palavra!! que eu tenho de emittir nPsta casa em 
abono dessa administração, não poderáõ ser 
atiribuidas á lisonja, uma vez que .,sse gabinete 
já não está no P.ouer, mas ~in:!_ como elf.,ito de 
a.inbas puras e sinceras convtcçoes. 

Sem duvida eu desistiria da palavra se acaso o 
hourado deputado pelo Rio de Janeiro a quem me 
refiro não fosse aquelle que de alguma sorte lan
çasse a lUV>\ nesta casa (apoiados) ; porqunnto, 
tendo esse bourado meUJhro tido assP.nto por mais 
de uma vez nos conselhos da corOa, e expri· 
mindo-se da maneira por que nós o ouvimos, é por
que elle e~tá convencido d~o qne a politica adoptada 
no tempo da sua administração fõra sem duvida 
a mai~ conve11iente aos interesses do p~iz, e que 
pelo contrario aquella que foi seguida pelos seus 
successores só foi fertil ~m des11certos . Se assim é, 
Sr. presidente, se esta inducç&o se deduz das 
palavras do nobre deputado, força é instituir um 
exame entre eslas duas administraçõ .. s para 'lUa 
o paiz sensato ajuíze de que lado ,,sta a razão. 
Nem s6 diga que é inutil, que é supertl11o revolvP.r 
cbronicas antigas, bulir, por a11~im dizer, co:n as 
cinz~s dos mortos ; nilo, porque os actus do go· 
verno são do dominiu publico (apoiados): o paiz 
tem direito de examinai-os eUJ todas as época11, 
f.:m tod·•S as circumstanctas; e 6 do dever da 
camara do~ deputados, é do dever da aBIIHU•b.\éa 
geral examinar a Ulllrcba das ttdmiuistr a~õ~a 
passadas, illvesti~:,.r qua~:1 <•8 abusos p11ra applicar 
os convt:ni•nt~a rem.,dio.-. Poor C•ll•llti•JUI:!IICII\ o 
paralldn q Utl t!U pr~tendu (ll7.tlf eutrt! 1!811\11 duas 
adnuni,.traçõ"" uãc~ aerl\ .,m pura pl'rtlH, tauto 
ma•s <jUil DÓll t~mo~ n•'c .. aaiJadH dt• recorr"r a 
histori'' do pasRado. E' a llllotorill do pa•KKd•l qut~ 
nos ministra 011 factos convt~nientes par" sttber 
qulll a pusiçito que no~ cutnpre t"mar agora, e 
pod~rmos julgar com prt~vit.i~ncia e ae~rto par" o 
futuro. (Al•Ollldos.) 

Eu pretendo, Sr. presidente, conforme Deos me 
ajudar, f~tzer esse p~trallelo, e responder quanto 
em mim tou\.er áq arguiçÕ•·S do nobre depubdo 
pela pro.-incia do Rio de JaD!llrO contra o ga
bin.;te de 2 de Fevereiro ; antes porém de o fazer 
seja -me permittido lançar uma vista d'olt> .:; sobre 
a falla do tbrono, e darei a tazão po. que me 
inscrevi contra. 

Eu adapto, Sr. presidente, a falia do throno 
em todas as suas partes ; mas desejára qne a 
illustre con.missào aceitasse duas pequenas emen
das que eu preten•io olferecer á consideração da 
casa, por mt~ parecer que com ellas ficará a falla 
mais bem redigi.ds. Uma deU .. s é ao período 
quarto, onde a commissào diz : -por meio de 
leis que sejão a fiel expressão da vontade na
.çioDal.- Ea qalzera que se diase.ue-por meio de 

leis que sejão a fi~l expressão das n11eessidades 
publicas, 

P .•rece ·me que em uma peça categorica como 
esta, posto qu<J esta expres;;ão se possa adroittir, 
tod~via ella coutém em si um erro de doutrina, 
porquanto não se pód~ dizer em bom direito que 
a lei é a expressão da vontade nacional. A 
vontade nacional é o poder que decreta a lei : 
mas não confundamos o poder que decreta a 
lei com a essencia da mesma. Se a lei, no estado 
social, tem por fim regular intersssc>~ de qualquer 
ordem e categoria, e se esses interesses uascem 
das diversas posições e circumstancias sociaes, 
é evidente que a lei vem a ser a expressão dQS 
necessidades publicas, mas nuuca a expre;são da 
vontade nacional. E11 quizera portttnto que a 
illustro commissão adoptasse esta emenda que 
contém em si um principio verdadeiro de dou
trina. 

Outra emenda, Sr. preijidente, é ao período 
oitavo, ondP. '' cummissii.u, tratanllo dessA famoso 
actu do parlamento britanmco de 8 de Agosto de 
18-15. diz o seguinte (li!):- e por isso applallde e 
toma parte n •J protesto que o g.,veruo de V. :M. 
Imperial apresentou contra esse acto. 

Sr. ~residente, não ba brazileiro algum 4ue 
desconheça quant•1 esse acto de 8 de Agosto 
de 18-15, pNmulgado pelo parlamento britan
nico, é contrariu aos princípios do direito das 
gente >~ e opposto inteiramoute ao tratado de 23 
de Novembro de 18~. em que ell" se firmára. 
e por consequeneia .. ttentatoriü da dignidade • 
independencia e soberania nacional. Se assim é. 
se um dos aet<1s do gabinete transacto que 
merece o elogio d~ camara dos deputados é sem 
duvida u protesto apresenta.lo pelo nobre ex
ministro dos negocias estrangeiros em 22 de 
Outubro de 1845, eu quizer'' que a camara dos 
depula•ios a este r espeito se exprimisse de um 
modo UJais significativll, mais expressivo, o qut~ 
eu não descubro nas expressões da r6sposta um 
pouco descoradas. Eu des€jára que a camara dos 
Srs. deputat.iol!l disses>~e qoe é digno de louvor o 
governo pelo protesto feito contra essP. act•J : que 
111 cantara dos deputadoR está pr"mpta a sustentai-o 
compeHetrada dos verdad.,iros inttlres!les do paiz. 
El\ formulei uwa emenJa neste Stlntido , que 
tombem otlereço á consideração da commissão, 
para que em v~z de se dizer-por isto applaude 
e 'orna partH, se di~"- e por isso, louvando o 
procedimtlnto uo governo> de V. M. lmperi.d pelo 
prot••KtO que 11.pr~ijentou contra esse acto, tem por 
Jev .. r sustentllll·•>, com po,ntltrada dos verdadeiros 
!ntRresRe~ do po.1z " do que exigem a hJnra e 
dlgniJ ,,d., da nação. 

K•hK Miio aR IHnAnd·•s qull eu pretendo mandar 
{1, nu•RI\. Qul\nLo ao mais, já disse que vot<> pela 
ro'spost:l à flllla do thruno, porque 11 acho mui 
b•<tn concebida e digna de sahtr det~ta casa. Dous 
car,•cteres essenciati:l, Sr. presidente, descubro 
nestll r~11posta, perspicuida.:1e e verdade. Todos 
os seus artig<os alio conc~bidos com uma clareza 
que não detxão duvidar qual seja o pensa
mento da camara, e os factos, enumerados são 
verdadeiro~ , pai,; que o melhor estado das 
nossas finanças, os SOI!corros prestados ao Ceara, 
o decoro do throno conservado apezar das emer· 
J.:.:lncia~ occorridas nas republicas vizinhas do 
Sul da America são factos verdadeiros, aconte
cidos e verificados durante a administração de 
2 de Fevereiro. Isto posto, occupar -me·hei, Sr. 
prt:sidt!nto, como respond"r ao illustre deputado 
pela província do Rio de Janeiro. 

O illustre deputado a que me refiro, despre
gando velas á sua imaginaçã?, censurou de uma 
maneira um pouco des~omed1da ~ gabtnete de 2 
de Fevereiro, a ponto de dizer, pelo que re~
peita ás relações estrangeiras, que R~ podta 
qualificar de uma imprevideucia inquahfl.cavel. 
O nobre depatado c:eDaurou o gabUW. do 2 de 
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Fevereiro, tanto pelo que fez como pelo que 
não fez. E' por falta de dexteridade desse 
gabinete que se acbão complicados, na phrase 
do nobre deputado, os nossos negocios com 
as republicas do 8111 da .A.merica. 

O nobre deputado foi mais adiante ; fantasiou, 
Sr. presidente, que estava no poder do gabinete 
de 2 de Fevereiro, impedir a promulgação 
(apoiados) desse insultuoso bill do parlamento 
lnglez d~> 8 de Agosto de 1845. Em negocio& 
de11ta ordem, em negocias diplomaticos, é facll 
a qualquer tirar as inducções que bem lbe 
parecer de clrc11mstancias meramente fortllital!', 
que mudão com o;, tempos e a cada momento. 
Mas se nós qulzermos j11l~ar com acerto e 
justeza sobre negoclos desta ordem, é nece:~
sario tomar llçõeg á historia dts factos, e 
examinar as pretenções das naçõe:~ e discorrer 
sobre o seu caracter. Se o nobre dep11tado 
quizer auxiliar a sua memoria com os factos 
praticados repetidas vezes pelo · gabinete inglez 
para .a euppressão total do trafico de africanos, 
tanto pelo que respeita ao Brazil co~o pelo 
que respeita a outras potenclas, o cobre de
putado ha de conv.ancer-se de que a Inglaterra 
tem um desejo profundo de acabar com o .:om
merclo de escravos por todos os meios e modos, 
apparentando suas pretenções debaixo do pretexto 
de philantropia, porque assim convém aos seus 
!uteressee commerciaes. 

Assim, Sr. presidente, o governo do Brazil 
teve em algum tempo o poder de reprimir os 
excessos que os cruzadores inglezes constante
mente praticavão a despeito das estipulllções 
expressa!! nas diversas convenções que regulão 
o trafico f Póde o honrado deputado, puderão 
os ministerios traneactoe impedir a passagem 
desse famoso bill de lord Palmerston que tinha 
por fim, sob pretexto de reprimir o trafico, 
acabar com o nosso commerclo licito ? Nli.o 
sabe o honrado deputado que sir R. Peel havia 
dito no parlamento que esse bill de 8 de Agosto 
de 1845 era neceeijario como uma m~dida de 
co~cçào parll trazer o Brazil a concordllr em 
conveuçõ~s commerciaes ? Se estes são os factos, 
ee esta é a historia das pre\enções da Ingla
terra, como quer o nobre deputado que, quanlo 
o nobre ex-ministro dos negocias ~strangeiros, 
intimou á Inglaterra a cessação das convenções 
relativas ao trafico, era essa occaslão ooportuna 
para Stl tratnr de nova~ eatipulllções afim de se 
pór em prntica e atlaptar lls novlld circumstan
ciae da total abolição do trafico o que determi· 
nllr,, antecedentemente a convençr.o addicional 
de 28 de Julho de 1817 ? Eu acredito, Sr. 
presidentP., que o nobre ex-ministro doa negocio& 
estrangeiros o Sr. Ernesto Ferreirn França, 
dirigindo essa nota de 12 de Março de 1845 ao 
mimstro lnglez de uma maneira simples e sem 
con.ilçào alguma, calculou verdadetrameute 011 
interesses do paiz : entendeu que não tínhamo~ 
necessidade alguma de abrir non• negociações 
a semelhante resp'llto, e que não foi em conse
quencia desta falta, se falte é, que apparcceu 
o bill de 8 de Agosto de 1815. Esta medida 
apresentada pelo parlamento britannico não é 
outra cousa mais do que a roproducçiio de actoe 
attentatorios do governo iDRl<!z, praticados em 
outras epocat< com outras nações. Ignora o nobre 
deputado que outro tanto fizera a Inglaterra 
em 1839 com PorLugal ? Não são estes factos, 
senhores, que demonetrão de uma mane1ra evi
dente que a Inglaterra tem interesse de acabar 
por todos os modos com o trafico dll escrava
tura f Acaso ignora o nobre deputado que a 
lngl&t6rra procedeu neste negocio com fé punica 't 

O governo inglez., em époea. anterior, )ê. havia 
dito que, se acaso durante o periodo de 15 anoos 
que deviào continuar •a estipulações re!ativas ao 
ú:a1lco, nio ae viease a um novo açcordo para 

to•o 1 

t'lrnar applieaveis á inteira abolição do traftco 
as estipulsções da convenção a<idiciona\ da 28 de 
Julho de 1817, toda esta materia estava inteira
mente acabada em consequenela do artigo addi
cional de 11 de Set~mbro de 1817. Se a mesma 
Inglaterra reconhecia esse principio , como é 
que ellB posteriormente pro10ulga um acto at
tentatorio dos direitos das gentas e oft'en
sivo da nose" dignidade? Não vê o nobre 
deputado que a Inglaterra se firma no BTt. }o 
do tratado de 2S de Novembr<l de 1826 't Se a 
lnglatflrra tinha em vistas já de muito tempo 
promulgar esse acto, como é que o nobre deputado 
queria q11e elle fosse impedido por meio de notas 
e negociações 'l Ac~so, Sr. presidente, o gabinete 
brazileiro não mostrou intenções puras repetidas 
vezes de fazer alguma convenção razoavel a 
respeito da abolição do trafico ? Não fez tenta
tivas em 1835, 40 e 42 f Se não se chegou a um 
accordo. definitivo, foi porque o governo entendeu, 
e entendeu bem, que não devia subscrever ao 
aniquillamento dos direitos individuaes dos ci
dadãos bratileiros e ruína do nossa commercio 
licito. Não e11tava pois em nossas mãos impedir 
a passagem dessa acto do parlamento brltannico 
quando por factos- anteriores nós vemos que a 
Inglaterra só tinha ern vista arruinar o nosso 
commercio. Logo que appareceu esse bill, o 
nosso ministro em Londres protestou contra elle, 
e aqui junto ao relatorio vem a nota de lord 
Aberdeen conteshndo este protesto do nosso mi
nistro. Disse eUe então que IA Inglaterra estava 
em seu direito quando promnl~ou esse acto, 
porque o art- to da convenção de 23 de Novembro 
de 1826 estava em vigor, e a Inglaterra tinha 
o direito de empregar os meios convenientes para 
tornai-o effectivo. Se pois & este o procedimento 
da Inglaterra, como que.ria o nobre deputado que, 
estabelecendo-se novas negociações con1 o governo 
inglez, impedíssemos a passagem desse bill in
eultuoeo 't Acaso queria o nobre dtoputado que se 
tratasse de modificar o direito de visita e busca? 
Pois quando todas as naçõ~s sê têm con~plrado 
contra esse direito de visita e busca em tempo 
d6 paz, como attentatorio doe princi_pios do direito 
das l(en tes, quando os E~tados-U n1dos o têm 
repellido, quando a ti'rança se tem opposto Intei
ramente a elle, queria o nobre deputado que 
flzeseemos novas negociações a tal respeito, per
mlttindo talvez que oa cruzeiros ioglezes pudessem 
exsrcer o direito de visita e busca em certas e deter· 
minadas zonas, em taes e taea grãos de latitude ou 
longitude? Sa acaso ~.<e tivesse eat.abelecido essas 
flstipul>tções, nrlo veríamos nóR os mesmos em
bAraços que até aqui temos deplorado ; como é 
q-ae te hRvia dB verificar en1 que par.tgem fóra 
capturado um navio? O capturado seria conRide
rndo e•lmO pcuoa suttpeit~. e o captor teria 
int.,ret~se em dizer que não havia infringido de 
maneira alguma as estipulações couTencionadae. 
Por conaequencia os mesmos abusos que até aqui 
temos visto I•raticar-se ~e prat\carião com qual
quer concessão que flzessemoe á Inglaterra, com 
qualquer modificação que bouvclesemos de adoptar 
a ree,Peit() do direito ue vie•ta e busca. Portllnto 
a atlltude que o Brazil tomou é a que lhe con
vinha-nenhuma negociação com a Inglaterra a 
semelhante r~speito-(apoiados), porque o Brazil 
tem meio$ eufficientes para cohibír que seus 
subditoe se empreguem em um trafico illi· 
cito. 

O nobre deputado disse que, fim consequencia 
de ter terminado a época das estipulações a 
respeito ào trafico, ficava uma lacuna extraor
dinnria na nossa legislaçã<.>; que eu preciso. 
preenchel-a, porquanto nã" era applicavel, disse 
u nobre deputado, a legislação de presas sobre 
o caso corrente, visto que toda ou quasi toda era 
anterior ao tratado de 181:1. 

Ku peço licença ao nobre clep~&tado parà lhe 
lH 
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apresentar o alvllrê. de 26 de Janeiro dll 1818. 
Esta legislaç:io é post11rior aos primeiros tratados 
tidos con1 Portugal de 1815 e 17. No art. 1• 
deste alvará de 26 de Janeiro de 1818 se diz. 
(LI.) Temos pois que por este arti~o .o navio 
apresionado com escravos é confiscado, Jn1lmgiodo· 
se a perda delle a seu dono, e por essa lei dão· 
se as necessarias providencias a respeito d:>s 
mesmos ar ri canoa. 

Esta legislação vigorou por muito tempo, e não 
se póde considerar como uma con,equencia do 
direito de visita e busca, mas como uma con· 
sequencla da prohlbição do trafico de escravos. 
Por consequencia não diga o nobre deputado que, 
depois de ter terminado a época das espitulações 
com a Inglaterra relativas ao trafico, ficou um 
grande vacuo na nossa legislação. 

UK Sa. Ds:PUTADO dá um aparte que não ou
vimos. 

O Sa. MooBA "MAGA.LHÃ&S : - E11 respeito as 
decisões dos tribuna~:~s ; mas eu devo emittir a 
minha opinião, e dizer o que está na lei e como 
a entendo. O que eu diRO e sustento como juris· 
consulto ~ que esta lei não se póde considerar 
como consequencia do dirl'ito ·de visita e busca, 
mas sim como uma consequencill da prohibição 
do trafico de africanos, prohibição s'm.:cionada 
entre nós. Por consequencia não tinhamos inte· 
resse algum em tratarmos com a Grã-Bretanha 
a respeito de semelhante materia, nem da nossa 
parte ~e deTia fazer essas n<)vas aberturas de 
negociações, como queria o nobre deputado. Se 
acaso o hcorado membro, dotado de tanta pre · 
videncia, se lhe antolbou que o governo inp;lez 
necessariamente havia de recorrer a esse oill , 
fundanJo-se falsan~tmte na letra do art. 1• d<) 
tratado de 23 de Novembro de 1826 ; se o nobre 
deputado, digo, é dotado de tanta pr.evideneia, 
porque, quando esteve com assento no11 conselhos 
da ccrõa, não abrio essas negociações 1 

O Sa. l''ERRAZ :-Veja a nota de 11 de Feve
rE>iro de 18!-1. 

O SR. MooBA "MAGALIIÃES :-Não snbe o nobre 
deputado que neg•Jciações desta ordem leviio 
ba•tante t.:mpo a M eoncluirem, a Re levarern a 
etfeito? Se o nobre deput"d•> alardêa de tanta 
pr.,vidPncln nos nPgocio~ f'Xteriorf>S, cumpria-lhe 
encelar essa tarefa . e uoio considerar comn falta 
nos seus Hucce~aoroll nqulllo mesmo que o nobre 
deputado linha c,•mm~ltido. 

O Sn. PAUUNO :- Eu terei occasiAo de explicar 
isto. 

queixou-se mais particularmente delle, e disse 
que elle era um dos que mais tinbão complicado 
estes negocias pela apresentação dos ·•rtigns 
add!cionaes celebrados em 1835 com o ministro 
inglez nesta córte, o Sr. Fox; artigos que o nobre 
deputado abalançou-se a qualificar de ignomi
niosos. Sr. presidente, é muito facil fazerem -se 
cen~>uras desta ordem, mas é conveniente tambem 
repellil-as e tOostrar que e~se nobre senador 
que tantos serviços assignalados tem feito ao 
p,iz (apoiados), notavel pelo seu talento e pela 
sua c~pacidade intellectual (apoiados), notabi
bilidade em certas materiaa, não assiRnaria 
artigos que otf~nJessem a dignidade e decoro 
da nação. Eu interrogo a eonsciencla do nobre 
deputado, quero que elle narre a historia deste 
facto, e ha mudar immediatamente de opinião. 
Debaixo de que impressões, senhores, se cele
brárão estes artigos addicionaes que o nobre 
deputado trata de ignominiosos 'l Quando uma 
grav.-, insurreição na provi nela da Bahia (~poiado8) 
tinb.R apparecido, quando symptomas de insurrei
ção causavão sérias apprebensões ua provincia 
do Rio de Janeiro {apoiados), pelo que a assembléa 
havia suspendido as garantias, e foi mesmo nessa 
ép,>ea que essa assembléa se tornou notavel por 
uma descomedlda mensagem ao governo, dizendo 
que elle dormia o somno da indoldneia sobre a 
cratera do voleão que estava prestes a arrebentar. 
Nessa época, Sr. presid.mte, •'utros movimentos 
insurr•Jccionarios tinhão mesmo apparecido nos 
Estados (J,iJos. O governo de então era governo 
fraco qual o governo da regencia, e foi necesiiSrio 
acquieseer a esses arLl~os e trazêl·os ao conheci
mento do corpo legislativo, porque então, em 
virtude d '' lei da regencia, o governo não tinha o 
pod..,r de os sanccionar. O gabinete mostrou dessa 
maneira ~to pniz o motivo sincero que o levava 
a obrn d~ata sorte e mostrou ao gabinete inglez 
o desejo que tinhll de acabar com o trafico de 
escravos . O que se acha de ignominioso ness~s 
artigos T Será pnr se considerar C•>mo indícios para 
a cap~ura dos navios o terem elles mais ou menos 
quantidade de arroz, mais ou menos quantidade 
de celhas, de correntfls, de toneis para agua etc.: 
mas tudo isto já não existi~~o anteriormente? An· 
teriormentü servlão u~ses mesmos indic1os para se 
capturarem os n~tvios. 

UM Sa. DEPtiTADo:-C<Jnlra a lei. 
O SR. MoURA MAG.u.Hi..:~-Nilo obstante no~sas 

cstlpulaçõfls clara.,, avpartlceu o blll de lord Pal
merstun em virtude do qual forào condemnadot1 
nnvios 4U~ n:iJ ,tavian ser eondemnadoa. Nós 
t >' mns v1sto capturarem-se navios d~<baixu da!l 

O Sa. Moua" llbo-'LIIÃ&B :- Pnrtnnto no\o e&· bat .. ria~ das fortal f!zas, dentro doM noss<JS íJOrtos, 
ta\'a no nosso p~der lm!Jt!•lir easu bill . p~>l<Hl cruzadore.d inglez,ls. Se attendermos â his· 

O Sa. UnBANO :-Apoiado. t .. ria dos t,.rnp•>~ a dos facto~, não ss podem Lacbar 
o Sa. M•,tiRA. MA.GALHÃ&s :-o nobro deputado de ignominiosos os artigo~ ~tddicionaes. porque 

acredita que 0 gabinete de 2 do Fevereiro ~ioba s~>molhanteR a estos obt .. ve a In~laterra de outras 
v .. lleidBdes aern•·lbantes ás das crianças, que pottJncias em diversas épocas, co "o a da Sardenha, 
querem, e logo depois não querem sem ter razi\o dOR PaizP-s Baixos, de P ortugal etc Esta~ uações, 
aufficlente. Eu considero como uma velltlidade qucJ aprecião tanto como o Brazil a sua d18nidade 
pueril suppOr q11e a abertura de uma nova nego- e a sua boura, n~o se reput.árão <?fl"~nd1da~ em 
ciaçào que pudesse trazer qualquer modificação seu decóro por ass.agnarem taes. art1go~. Nao se 
no direito dd visita e busca 1mpedisse 0 governo ve~ha portanto d1zer, com ~ mtento de querer 

-inglez--&--promulgar_esse....acto.._quanji~_e_uEl__jà !la est1gmll:lisar um bonr~<io ser~Idor do est~do, que 
muito o tinha in mente, e dado exemplos i~ilaes-- --elle·a_s ,.Ignára artigos I_gnomiDIO_so.s .ao_pa1z~ -~ _que 
contra Portugal. E' prec1so desconhecer portanto em vn:tude destes arttgos, _ma~~ e mais s~ com-
a historia doa factos, o caracter da 11ação ingleza phcárao as nossas negoctaçoes a respeito do 
a respeito dt~sta materla, e as suas pretenções trafico de africanos 
para com toda a segurança affirmar·se nesta Sr. presidente, o nobre deputado discorreu larga· 
caaa que o gabinete de 2 U.e F evereiro foi im- ment~ sobre as nossas r elações com as republicas 
previdente, porque não impedia com medidas do Rio da Prata, e quiz attribuir á imprevidencio 
opi)Ortunas a passagem desse acto no parlamento do governo, ã falta db dexteridsde em suas ne-
inglez. gociações, as complicações que alli apparecem ; o 

O nobre deputado levou ainda mais longe a nobre deputado deu mesmo a entender, posto que 
sua censura; querendo lançar positivamente o não se exprimisse de uma maneira multo clara, 
estigma sobre um dos nobres membros desse ga· que o gabinete brazileiro foJi quem provocou a 
bine\e traDeacto, eenador pela pro..-incla da Bahia, intervenção cnnjuncta 4a8 duas potenciae européas 
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que hoje figurão nesses negocios. Quaes são os 
factos, os dados em que o honrado deputado 
firma uma a:sserçii:o dt~ssa ordem 'i Nos ditos, nas 
expre~sões de M. Gulzot na sua respectiva camara, 
e do sir Robert P~>. el no parlamento inglez 'i Acha 
o nobre deputado ser iNto su1lic.iente, quando as 
peças officiaes e os f>ICtos dea:onstrào o contrario 'i 
Acaso acredita o nobre deputado que essa in
tervenção fõra provocada pel11 missão do Sr. 
visconde de Abrantes ? ]j;u nil.o o acredito, Sr 
preside:1te, em virtude dos documentos officiaes 
que estão debaixo do alcance de nós tC>dos. Logo 
que nppareceu a intervenção conjuncta n•JS ne
gocias do Rio da Prata, o ministro do Uruguay 
o Sr. Mogarinos, dirigindo-se ao nobre ex-nl!
nistru dos negocias estrang~iros o Sr. Ltmpo de 
Abreu, pedio a intervenção do Brazil como 
um elemento americauo de grande preponde
rancia naquelles negocias. Elle então fazia valer 
todas as razõss 4ue tinha de seu lado ; dizia: 
- vede essas emigrações que correm do Chile 
e de Bolívia ; vêd~ as e_redisposições do Pa
raguay ; vêde as operaçoes nas provincias de 
de Santa Fé e Entre· Rios, etc.-; mas o Sr. ex
ministro dos negocios estrangeiros como res · 
pondeu a estas e outras instancias do ministro 
da republica Oriental nesta córte? O Sr. ministro, 
mostrando que o Br~tzll não podia declinar de 
sua estricta neutralidade, diz assim : u Qut a 
missão do Sr. visconde de Abrantes ás córtes de 
Londres e de Paris, nos fins do anno de 1844, 
devia reduzir-se conforme as instrucções que lhe 
forão expedidas com data de 23 de Agosto, a 
procurar saber do>~ governos da Inglaterra e da 
França os direitos e obrigações qua, para sus
tentar a indapendencia do Estado Onental do 
Uruguay, deduzia o primeiro da convenção pre
liminar de paz de 27 de Agosto de 1828, em que 
fOra mediador, e o segundo do tratado de 29 
de Outubro de 1840, e a fazsr sentir a ambos os 
ditos tzovernos quanto conviria que elles Sd en
tendessem com o Brazil para pór-~e termo á 
fZUerra J ovashdora e prolongada entre o Eijtado 
Oriental e a repnblica de Buenos-Ayres, devendo 
para esse fim dar instrucções aos resp_ectivos 
ministros acreditados nesta cOrte do Rio de 
Janeiro.l! 

Ora, aqui temos ao que se reduz a missão do 
Sr. visconde de-Abrantes pelo que respeita aos 
negocias do Rio da Prata : fo\ sondar as pre· 
disposlçõt>s daquelles gabinetes, porque ambos, 
em consequencia das convenções estipuladas, 
devião intervir na manutenção, na integridade 
da republica do Uruguay . Se a França e a Ingla· 
terra, senbCJres, não obrárão conforme as intenções 
do governo imperial, em vez de dirigirem instrucções 
aos seus r:ninistroe nesta córtt1 para tratarem com 
o Brazil, afim de se levar a t~tfeito a pacificação do 
Uruguaypelos meios dipl1.1maticos, sem int&rvenção 
das armas ; se estas duas nações obrârão assim 
sem o concurso, sem nenhum ajuste da parte do 
governo brazileiro, como se póde dizer qud esta 
intervenção fóra provocada pelo Brazil f Nós não 
devemos dar muito as:~entimento ao que apparece 
nos jornaes da Europa a semelhante reapeito : 
os discursos dos ministros estr;<Dgeiros nas suas 
respectivas camaras não são, no meu conceito, 
prova. sufliciente _ de __ semo~~lhante interveo.ção. 

Sr. presidente, tanto a Inglaterra como a França 
em repetidas épocas jl\ tinhão mostrado intenções 
de intervir nos negocios do Rio da Prata: as 
soas mediações tinhão sido repellidas pelo governo 
de Buenos·Ayres e aceitas pelo governo do Mon
tevidéo. Se até então ellas forão mallogradas. não 
8ft segue que agora não tentassem nova intervenção, 
sem que para isso fosse necessaria provocação 
da parte do goverllo do Brazil. A Inglaterra se 
reputava com direito de intervir em consequencia 
da convenção preliminar de paz feita entre o 
Brazil e Bueuos-Ayres, de qae a Inglaterra tinha 

sido mediadora ; e semelhantemente a França em 
consequencia do tratado MReaud de 1840, em que 
~ambem se tinha compromettido a sustentar a 
wdependencia do Uruguay. Muito antes a Ingla
terra havia manifestado estas intenções de uma 
maneira inequi"foca, de um modo que não póde 
admtttir duvida. Aqui está a nota do Sr. M~noel 
Moreno, ministro argentino em Londres, de 21 de 
F~vere1ro de 18!5, dando parte ao seu governo 
da conferencia que tivera com o conde de Aberdeea 
a . reijpeito do,; negocios do Rio da Prata. Ahi. 
d1z elle:-(é o Sr . Moreno que escreve ao >~eu 
governo de Buenos-Ayres (MJ: S. E~. me expóz, 
qu~ em consequencla dtl certas constderações que 
haviiio occorrido ao govern•l de Sua Magestade 
se tinha decidido de entrar só na negociação 
da ll_az no Rio da Prata, sem esperar pelos governos 
da França e do Brazil, não porque estes não 
estivessem di~postos a tomar parte na negociação 
ou houvesse diver:;iciade de sentir sobre a materia' 
mas porque attribuindo-se vistas secretas d~ 
ambição ao governo francez e do Brazil, tinha 
pensadll o de S. M.. Britannica, que elle que 
as não tinha de nenhum genero, seria melhor 
ouvido, obrando só, e que assim se havião dado 
instrucções a Mr. Ouseley de apresentar-se ao 
governo de Buenos-Ayres, e entabolar a negocia
ção sem esperar a chegada do ministro francez 
e do brszileiro. que chagarião depois.- Repetio o 
que havia dito em outra occasião, que o governo 
de S. M. Britannica estava summantente ancioso 
de ver restabelecida a paz no Rio da Prata, a 
cu~ta do qualquer sacrificio, e por quaesquer meios. 
esgotando primeiro todas as vias de amizade e 
razão, mas sem excluir medidas coerctivas, se se 
tornassem necessari11s. 

Ora, eis-aqui uma nota que não pôde ser sus
peita : é do ministro argentino ao seu governo, 
dando parte da conferencia que teve com o conde 
de Aberdeen. Logo, daqui concluio (pondo de parte 
eKta tir11da caiumniosa de que o governo do 
Brazil tinha vistas ambiciosas sobre o Rio da 
Prata) que de ha muito a Inglaterra pretendia 
intervir nos negocias do Rio da Prata, indepen• 
dente de quaesquer ajustes, de quaesquer provo· 
cações da partA do Brazil. Não se diga portanto 
que a intervenção foi provocada pelo Brazil. A 
Inglattlrra, como disse, reputava-se com direito 
de intervir não só em virtude dessa convenção 
de paz, em que fõru mediadora, mas porque a 
isto a chamavão oa seus interesses commerciaes. 
Isto mesmo, Sr. presidente, foi o que ha pouco 
declarou Robert Peel no parlamento quando disse 
que o governo inglez não estava em guerra com 
Bueuos-A.yrm1; que na declaração do bloqueio de 
taes e taes portos não via um estado verdadeiro 
de guerra, que o que querit& o governo lnglel 
era garantir a independencia do Uruguay e abrir 
o Paranà ás negociações commerciaes das outras 
poteucias. 

Ora, se isto é o que acaba de declarar sir 
Robert Peel, e se deprehende da nota do ministro 
arg~ntino, de 21 de Fevereiro, que é uma auto
ridade muito mais official du que os ditos vagos 
do Sr. Guizot na tribuna, como é que se vem 
aqui dizer 4._uo o Brazil é que · provocou esta in
tervenção 'l Pergunto ao honrado deputado, versado 
nestas materias: o Sr. visconde de Abrantes teve 
credenciaes para provocar esta intervenção f Apre
sentou-se elle com caracter oftl.cial? E11 acredito 
que · não. E se eUc; nio tinha _credenciaes para 
provocar a intervenção, ainda que a provocasse, o 
que não fez, a Inglaterra e a França o não devião 
aceitar (apoiado•), porque isto é contra todos os 
estylos diplomatieos e contra os princípios do di
reito das gentes, em virtude do qual não se pôde 
entabolar negociação de uma natureza desta, sem 
que um miniatro apresente plenos poderes para 
negociar. Acaso os tinha o Sr. visconde de Abrantes? 
Não os tinha, e nem provocou semelh&lUe i~ter-
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venção. O que o Brazll queria era um concerto 
ami~avel, um ajuste .com a11 outru po.t.-ncias .Pa~a 
pacificar a Banda Oraental. como p~d111 a rehgiHO 
e a humanidade, mas por melus diplomatico~. a 
não por meio da intt!rvençi\o armad••· De'l"ia, sim, 
o Brazil ter previdP.ncia de tomar mijd1das cuute· 
losas para o catio de que entra,se Orlbe na praça 
de Montevidéu, porque então cumpria ao governo 
do Bruil pedir explicações a respeito de seme· 
lhRnte procedimento, porqu-e o Brazil está com· 
prometttdo a garantir a independencta da Banda 
Oriental. Não se diga pois que esta intervenção 
fosse provocada pelo nobre visconde dtl Abrantes. 
QuaE;squer. que sejão as complicações que possão 
resultar do estado das cousas no Rio da Prata, 
essas complicações devem ser attribuidas, não á 
imprevidencia do gabinete de 2 de Fevereiro, mas 
ao concurso de circu~stsncias, cujo imperio, cu ' a 
latitude nó:; mesmos não podemos prever. Netr. é 
argumento a meu ver, plausível de que tl Inglaterra 
e a França, tendo querido intervir por vezes nos 
negoios do Rio da Prata, nunca o puderào con
seguir, porque o nobre deputado sabe perfeita· 
mente que as nações tentão uma ne~tociação qual· 
quer uma e muitas vezes até que se lhe11 apresente 
opportunidade conveniente para conaeguir aeua 
:fins. Não se deve dizer portanto que, 10 agora 
sa apresenta a intervenção in~tle:za e franceza, foi 
em consequenc!a de provocação do I{OVt'rttO elo 
Brazil. O que acredito é que a Inglaterra e a 
Fra11ça de alguma maneira têm querido acobertar 
o seu procedimento com o Brazil ; o que acred1to 
é que a Inglaterra e a França, cunaidt~raudo 
talvez odiosa a sua intervenção naquelles negocio~. 
queria acobertar·se com o Brazil para de algunaa 
maneira desvanecer as dLsagradavelll impressões 
que tem occaslonado o seu procedimento nos 
nep;ocios do Rio da Prata. 

O nobre deputat.i.o fallou ainda da imprevidenc;ia 
do gabinete de 2 de Fevereiro, por não ter tomado 
as medidas convenientes pelo que respeita á na
vegação fluvial, e citou ditferentes decretos do 
governo do Uruguay, que considera como offen
sivos. no nosso commercio, quando nós possuímos 
margens de differentes rios naquellas localidades; 
mas eu peço ao hourado deputado que reflicta que 
quaesquer complicações que dahi posaão resultar 
devem desapparecer ; essas complicações são filhas 
do estado de guerra. Acaso cuidará o nobre depu· 
tado. que isso ficará permanente, e que niio 
haverá meio de remediar esses males, qunndo. 
por ventura elles sejão verdadeiros, contra o nosso 
commercío 9 Creio que sim, e portanto não lhe 
acho muita r11zão em seu raciocínio a respeito 
deste ponto. 

Fallou·se, Sr. presidente, do Paraguay. Tambem 
o nobre deputado disse que o procedimento do 
nosso ministro naquellR republica trazia com· 
promettimentos para o Brazil. O que queria o 
nobre deputado que ee fizesse a respeito do 
Paraguay ? Não estava o gabine~e do nobre depu· 
tado disposto a reconhecer a independenc!a do 
Paraguay t E se o reconhecimento dessa indept:n· 
dencia desagradou ao capitào·general de Buenos· 
Ayres, havemos . por ventura de recuar? Não 
estavamos no oosso direito no reconheciwento 
dessa potencia T Quaes são oa factos donde deriva 
o nobre deputado essas complicações? O nobre 
deputado não !lpresentou mais do que apprehen
sõe& ; não ~presentou ~actos (não os vejo) para 
poder aprec1ar quaes sao os compromettimentos 
que ao ~toverno resultará da conducta do Sr. Pi
menta Bueno. Se acso a conducta do Sr. Pimenta 
Bueno não é conforme com as suas instrueções, 
pensa o nobre deputado que o governo do Brazil 
seria tão imbecil. qne ainda o conservasse? Se, 
pelo contrario, o governo, não aó o conserva, 
mas até o remunera, é porque a conducta desse 
digpo brazileiro tem ido de aceordo com as vistas 
do gabinete. Não vejo portanto quaes aão oa 

compromettlmentos que resultão da conducta do 
Sr. Pimenta Bueno no Paraguay. 

Sr. presidente, se com e<tas pequenas reflexões 
eu tenho demonstrado que o gabinete de 2 de 
F.~vereir? não foi improvidente nas n<>g•,ciações 
dtplomatacas, tanto pelo que respeita á Inglaterra 
con1o ás rtlpublica~ do Sul o da America ; se eu 
vejo que o gabinete de 2 de Fevereiro, apezar das 
emergencias apparecidas, conservou a dignidade 
da nação o do throno implirial, como quer o nobre 
deputado que se risque da resposta á falia do 
tbrono a palavra-decoro-, na partfl onde diz : 
« Lamenta a camara dos deputados que dure 
ainda a luta sanguinolenta travada entre as re· 
publicas vizinhas, e formando com V. M. Im· 
perial votos para que cedo termine uma situação 
tão afili~tiva para a hum~nídade, confia que a 
sabedor1a de V. M. Impenal que, no meio dos 
mais graves conflictos tem mantido até agora o 
decoro e a paz do imperio, etc. » Como quer o 
nobre deputado que se risque esta palavra
decoro-, quando suas arguições são tão mfun
dadas. qvaodo se não vê um acto .do gabanete de 
2 de Fevereiro, pelo que respeita ás negociações 
exteriores, que ataque a &oberania, que offenda o 
decoro, a dignidade da naçiio 'l 

Sr. presidente, eu não s ~i qual dos dous ga· 
binetes prr.cedeu mais em regra a respeito das 
nossas negociações diplomaticas, se foi o gabinete 
de 2 de Fevereiro ou aquelle a que pertenceu o 
nobre deputado, isto é, o da 23 de Março. Se o 
nobre deputado é dotado de tanta previdencia 
em matarias taes, diga-nos o que fez esse ga
binete, quaes são os actos por elle apresentados 
dignos de louvor 'l Será por V6ntura, Sr. pre· 
sidente, uma politica biforme apresentada a res .• 
peito dos negocias das republicas do Sul da 
America, ora com Fructo, ora com Rosas T O 
nobre deputado tem homogeneidade de vistas ? 
Ic'oi dirigido tão sómente por um pensamento 
político a respeito dos negocias do Rio da Prata? 
Que instrucções deu ao Sr. Pimentn Bueno? 
Se ellas se pudessem vêr, poder-se-hia conhecer 
se erão de conformidade com as dadas ao nosso 
ministro em Buenos·Ayres e com as outras 
dadas ao Sr. Cansansão do Sinimbú em Mon
tevidéo. Qual foi o gabinete do Brazil quo 
soffreu mais insultos do estrangeiro do que 
aquelle a que pertenceu o nobre deputado ? 
Quando apparecêrão as terríveis emergencias de 
Buenos-Ayres? Quaudo é que se vio o nosso 
ministro insultado ? Quando se dirigirão notas 
mais insultantes do que nessa época ? O que 
aconteceu depois de tudo isto é qu'l o nosso 
ministro junto no governo de Baenos-Ayres, que 
tinha, no meu conceito, feito o seu dever, foi 
retinido, estranhando-se o seu procedimento. 

O Sa. PAULII'!o:-Menos isso, menos isso. 
O Sa. :MouBA M.a.GALHÃES:-0 seu procedimento 

foi estranhado, e elle foi demittido. 
O Sa. PAULINo:-Retirou-se; se foi demittído, é 

porque pedio demissão. 
O Sa. Moua.a. MAoALlÜES :-Seu procedimento 

foi estranhado , e as notas insulluosas do governo 
argentino forão immediatamente publicadas, para 
que nunca mais se pudessem retirar, nem a respeito 
dellas houvesse duvidas. 

Comparando a politica desse gabinete com a de 
2 de Fevereiro, é força reconhecer que nelle é 
que ha'Vião velleidadea pueris, porqae nem bam 
se sabia o que se queria, ora se recor.hecia o 
bloqueio parcial e se davão instrucçõea para ir 
com R•lBBS e com Oribe, ora com Fructo. Isto é 
o que se prova e se demonstra pelos factos; e 
não se pó~ e: demonstrar de uma maneira e vi· 
dente e indubitanl, porque assim o pedem os 
nossos interes~SeB ...• 

Não se fez· só isto, S:-. presidente, entabolou ... 
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se um tratado com o ministro argentino nesta 
cOrte, tratado que se não devia fazer. 

O SR. PAULINo:-Prouvera a Deos que se tive~se 
feito I 

O Sa. MouRA. MAGALIIÃ&il:-Tratado que se não 
devia fazer, r~pito, porque até me admiri\ q~e o 
ministro de então tratassd de taes negociaçoes, 
quando o ministro argantino havia declarado qu~ 
não ti n b11. plenus poderes para o f azar. 

o SR. B.. DOS SANTOS :-Apoiado; e até in 
decoroso. 

O Sa. M'luRA MAGAL!IÃE:s:- Parece-me, perdOe 
me o b.onrado membro, que, um addido de tegaçã:> 
o não faria. O que mais é, Sr. presidente, é que, 
tempo depois da cetebração desse tratn<l.o, nott · 
ficou-se que estava ratillcado pelo goverl!.o im· 
perial, e a assignatura do· mouarcha foi ser 
arrojada aos pés dtJ Rosa~, que, att~ndendo aos 
seus interesses, não o ratifica, porque não lhe 
convinhão as esttpulaçõdos nelle contidas. Todo 
o compromettimentll era para o Brazil, e a unica 
vant11gem que o Brazil tirava desse tratad:l era 
o f,Jrnecimento de 6,000 cavallos para a pacificação 
do Rio GranJa do Sul. 

o SR. PA.ULINO:-Só ? 
O Sa MouRA MAGALIIÃJi::i:-E' tudo quanto ha 

de vantajoso. 
0 Sa. PAULINO:-Só? 
O SR. MouRA MAGALHÃES :-Não vejo outra 

cousa ; graçns à Providencia devemos nos render 
de que se pacificasse o Rio Grande do Sul sem 
ser necessario o concurso de estrangeiros. (Apoia
dos.) Se nlguma causa devemos ao Sr. Rosas, 
é sem duvidtl por nos ter feito o favor do não 
ratificar esse tratado. 

O Sa. NONa MAca:A.DO :-E!Ie soube melhor o 
que nos convinha do que nós. 

O Sa. MoURA. MAGAL!ii:&s:-E é quem assim 
procede que quer que se elimine da resposta á falia 
do throno a ~alavra àecoro I 

Os Sas. NUNsll MA.CBA.DO B R: oos SA..'iTOS:
Apoiado. 

O SR. MouRA MAGALBÃBs:-Acaso o nobre de· 
putado, na phras<l do Evangelho, terâ mão para 
pegar na pedra e atil'ar na mulher adultera ou 
sf.lus nobres compartldarios ? Penso q11e ni€o. 
Quem assim fal\a, senhores, não é o mesmo que 
permittia que navios nosilns, capturados como 
suspeitos do trafico de africanos, entrassem no 
porto do Rio de Janeiro, onde d~vlão ~er julgados 
pela commissito m!xta, e daqut sahtssem para 
serem julgados em Demerara ou Cabo da Boa 
Esperança ? (Apoiados . ) Serâ isto decóro para a 
nação brazileira? Será isto enoservar a dign~Jade 
da nação? Sed Isto propugnar pela digntdade 
do throno ? Acho bllstante injustiça nas arguições 
do nobre deputado. As nrgrlições do honrado 
deputado vão a um ponto tal que «té quer des
conhecer, elle " os seus collegas da opposição, 
os serviços prestados pelo ~abinete de íl de 
Fevereiro na pacificação do Rio Grande do Sul. 
Eu vou demonstrar que na maxima parte es~a 
pacificação é devida ao gabinete de 2 de Feve· 
reiro. 

O Sa. D. MANOEL:- Oh Jesusl meu Deus I 
O Sa. MouRA. MAGA.t.BÃES :- Sr. presidente, a 

peior cousa dos partidos poltt!cos é a parcialidade 
nos seus raeioclnios e a dimculdade com que 
reconhecem os serviços dos seus adversarios. (Nu· 
merosor apoiadof.) 

O Sa. D. MANOEL (rom (orca):-Mui~ apoiado. 
O Sa. MoUR.I. M:AG&LHl.Es:- PoisJ)Óde-se negar 

que a politlea · do gabinete de 2 de Fevereiro, 

as suas medidas ~cartadas para aquE<lla província, 
conseguirão a inteira pacificação della, pacificação 
quf.l já estava de alguma n.aneira encaminhada, 
mas em que os ministros de 2 de Fevereiro puzerão 
o ultimo sello .••. 

O SR. D. MANOEL:- Vai-se chegando. 
O Sa . Mo aRA M~.GALHÃES:- •.• pela sua poli 

tica leál. e francl\ praticada com os individues 
compromettiJo~ naqut~lla robellião ? Mas é dos 
partidos, senhores, que, quando os seus adver· 
sarios fazem uma cousa boa, dizem : -o successo 
não é uma boa razão-; mas quando apparece 
uma co usa má, exclarnão : -foi im previdencía-; 
é elfeito das pessilnas medidas. (.Apoiados.) O 
que não farião os nobri!s deputados, o que não 
faria o gabinete de 23 da Março se tivesse :ido 
a dita de pacificar a proviucia do Rio Grande do 
Sul t (Apoiados.) 

O Sn D. MA.~OltL :- Teve a dita de pacificar 
duas proviucias : Minas e S. Paulo. 

O Sa. MouRA MAGALBlEs : - Como não serião 
nossos ouvhJos atordoados aqui de foguetes d·l 
ar e repiques de sinos? (.Apoiados.) Que mui· 
tidào de poetas, de acrosticos não terlão apparecido 
para captar seus louvores, se nós vimos todo 
esse (permitta-se-me a expre:1são) espalhafato feito 
na pacificação das duas províncias de Minas e 
S. Paulo? Eu dou os agradecimentos ao minis
terio de 23 de Março pelas ter pa.eilieado, porq11e 
so11 homem de ordem e não desejo sedições no 
meu paiz de qualq11.er natureza qus sejão. 

0 SB. D. MANOEL:- Apoiado. 
O Sa. MoUR.I. M&.aALaiEs: - Nunca as pre

garei. 
O SK. FRANÇA LsiTE: :- Não deve desejar que 

sejão provocadas. 
O Sa. MouRA MA.GALBÃEs :- Eu lá vou. Nunes 

as pregarei de maneira nenhuma, e deixarei 
para as escolas disputarem . sobre esse direito de 
resistencla. Como cidadão moderado, amante do 
meu pal.z, entendo que, em um paiz regido por 
um governo constitucional, é praciso soffrer, e 
qull a tribun;l, o direito de petição, a liberdade 
de imprensa são meios m11lto poderosos, muito 
fortes (apoiados), para . que um governo mude de 
caminho, para ~ue adopte verdKdeiras medidas, 
aquellas que !Orem convinhaveis aos interesses 
do estado. Mas, senhores, ss eu vos dou elogios 
~or t6rdes pacificado as provlncias de Minas e 
lS. Paulo, eu não posso deixar de dizer : -Deus 
perdOe a quam provocou estas desordens com suas 
medidas v1olentas. {Apoiados.) 

Sr. presidllnte, cabe aqui instituir o parallelo 
ácerca dos negocios internos entre 11s duas admi · 
n i stuções. 

O Sa. FJtRBAZ :- Traga as AlagOas para com-
parar. 

O Sa. MouRA. MAoALRl:Ea :- Trarei. 
O Sa. FE.RBA.Z :- Sim, senh.or. 
O Sa. MouaA MAo.o~.Li:rXes :-0 que vemos nós, 

senhores, no governo de 23 de Março? PerdOe-
me o honrado deputado, e11 desejo fallar em geral; 
não é minha intenção provocar debates irritantes; 
mas é força que diga o que sinto a respeito da 
mataria. Como estreou a administração de 23 de 
Março a sua carreira administrativa? Dissolvendo 
a camara previamente. (Apoiados.) 

O Sa. D. MANoEL : - Peço a palavra para 
responder. 

O Ss. MulNao : - Peço a pala.vra para res
ponder. 

O Sa. MouRA. MAGALIIIES :- Di:~solução que eu 
qualifico de anti-constitucional (apoiac:fi?.J), de in~
pta, anti·politica, de perigosa e ·de sediclOBI· Antt· 
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constitucionAl, Sr. _presidente, porqu~ não se. podia 
reputar a existencta da camara senao depoiS que 
a corôa annunciasst~ ndo sessão S<•lemno que ella 
se achava liberta : a::ti-cunstitucional, Sr- pre
sidénte, p<•rque no seHtir de todos os pol~ticos 
(eu desejo QUd ~e me apre~ente um qu~ seJa de 
opinião contraria) sómeute depois. de avaliados 
os actos de uma camara, depois que tivesse de
monstrc•do uma política offensiva das instituições 
do paiz ~11 do govern~, fin~lmente por um 
ntotivo valioso e furte, e enta<l quando se deve 
lançar mão dessa medida extrema, desse verda
deiro mal do paiz, porque assim o pede o bem 
do paiz ; anti-constitucional ain•la, Sr. pre:~iden~e, 
porque os motivos .em que se fundou e~sa d_ts
soluçilo como_ se dts~e nesse c~id:.re rela~o!:IO• 
não erão senao nma annnllaçao . de eletçoes, 
n~gocio que não é da comp.:tencia, nem da 
ô!.lçada do podef executivo, porque ai de nós se 
u governo se arr,,ga o dir~ito de intervir na 
validade, na legalidade dos diploma$ dos mem
broil da e"m"ra do~ deputados ; porque entl'io é 
esse o meio mais forte, é o meio mais efficaz 
de se acabar com o system~ representativo. Dig? 
que foi inepta e suti-politJca, porque, Sr. prest
dentt, não prevalecêrão senão mesquinhos inte
resses (apoiados) ; não houve a providencia dos 
homens de estado de sttenderem a que os par
tidos uão morrem. 

O SR. FERRJ.Z:-Apoiado. 
O Sa. MouRA :MAG.t..LBÃES:-E quando se trata 

de perseguil-os de uma maneira tenaz e forte, 
é quando elles excitão compaixão, é depois in
teresses, e J>or fim chegão a ganhar as posições 
do mundo. Inepto ainda, digo, porque um go
verno previdente nã.1 se devia contentar com um 
triumpho momentaneo e epbemE'ro. Perigosa, 
Sr. presidente, foi essa dissolução, porque nin
gnem ha que cogitando SGbre e~ta medida podia 
deixar de vêr que ella havia de trazer ~andes 
males ao imperio, como de facto trouxe. (Apoia
dos.) Sediciosa, Sr. presidente, porque disper
saste~ os vossos juizes (apoiado.~). tivestes medo 
de dar-lhes conta da gerencia dos ne~tocios 
(apoiados), conspirastes contra aquelles q o e tinh_!io 
direito de saber como tlnheis procedido (apota
::!os), e eó depois que elles examinassem vossos 
actos é que então devíeis appelhr para a c~r~_!l. 
dissolver a camara e recorrer para a op1n1ao 
publica. 

O SR. R. Dos S.a.NTos:-Mas elles não querião 
largar o poder. (Risadas.) 

O Sa. MouRA MAGA.LHi.Es:-Mas contentou-se 
o governo com isto só ? Foi mais adiante ; pro
mulgou um decreto de eleições, para o que l!lão 
tinha poderes. 

O Sa. D. MANOEL ; - Que rege ainda. Ah t 
Ab 1.... que rege ainda. 

O Sa. Moua.t.. MAG.t..LRÃEs:-Infelizmente rege 
ainda. 

O Sa. FEruuz:-0 nosso deputado fez a apo
theose delle na sessão passada. 

O Sa. MouRA M..t..G.t..LHÃEs:-Não 1iz tal apo
theose. Mas o que tem isto ? Posso dizer que é 
mnita bom. e entretanto reconhecer que é ille
gal. Digo que o governo promulgou um decreto 
que nã•> podia promulgar, embora teuha hoje a 
acquiescencia das camaras, porque as instrucções 
de Março erã.o lei, que regulava a mataria, não 
só pela acquiescencia das cau.aras, mas porque 
outros actos tinhão apparocido reformando e 
alterando .essas i~strucções ; por consequenci• o 
corpo legislativo Já tinba dado seu assentimento 
a esta let, e não eu portanto do poder do go
verno promulgar esse acto, mas J devia vir JJedir 
t.s camaras. 

De todos os pai.zes, senhores, que se regem 

pelo governo constituci•>nal. só o Brazil é que é 
eX<'e!lctonal nesta materia. Em todos ess.1s paizes 
a ~e• eleitoral é confecr.ionada pelas differentes 
legi,Jatunls, roas entre nÓ$ isto não está depen
d•mte do arbítrio do governo. 

Fost~s adiante com vossas metiidas anti con
stitucionaes; suspendestes g~rantias (apoiados}, 
dé,tes carta branca aos prestdentes de província 
(a:t?oiados) para poderem depor~ar e exilar a quem 
qutzessem ; depor•astes cidadãos hone~tos só
mente. po! indícios muito f11gi~ivos (apoiados), de 
que t1ohao parte dtrecta ou mdirecta nos movi
tnentos ~~diciosos de Mions e S. Paulo ; nãr::< vos 
lembrastes que a deportação é um terrível invento 
da discordia, que torna o desterrado infeliz, que 
o faz esmolar o pão do estrangeiro, e que leva 
longe o quadro ofilictivo das perturbações do 
paiz. Fizestes ainda mais, pacificastes as duas 
províncias, mas levastes a pacificação ultra modum. 
(Apoiados.) Em dio;senções intestinas, Sr. presi
deute, eu desculpo os excessos praticados pela 
força armada, mas não posso descnlpar excessos 
pratic;~_dos pelas autoridades constituiàas (apoiados} 
que sao aquellas mesmas que têm obrigação de 
reprimir e julgar qualquer excesso. Purém o que 
se VIO? Processos semelhantes ás devassas ja
DP.irinhas (apoiados}, processos em mas:;a, perse
guições sem necessidade, miseraveis, tyrannicas, 
contra individnos que havia pouco tinhão sido 
representautes da nação (apoiados), elles forão 
presos e manietados com algemas sem nenhuma 
necessidade. 

O Sa. D. MAl(OEL: -Onde estarião em outros 
paizes 11 ... 

O Sa. MouRA MAGALHÃES :-As igrejas emfim 
forão convertidas em prisõea, tudo isto se via. 
Qucl necessidade havia para tanto 'l 

o Sa. D. :MANOEL:-Onde estarião em outros 
paizes 'l 

O Sa. MouRA lúGA.LHlEs:-Deportastes sena
dores , e tornat1tes vos cegos contra uma das 
no;;sas eminen;:ias, que Deos tenha na sua gloria 
(apoiados) ; suffocastes a liberdade da lmprP.nsa. 
{Apoiados.) Quem se atreveria nessa época de 
terror a dizer alguma cousa? (Apoiados.) In· 
cutistes o terror em todas as províncias: era um 
quadra affl.ictivo. senhores, ver-se a chegada de 
um vapor. Todos perguntavão reciprocamenté 
quem foi removido, qnem foi demittido, fulano 
sahe da alfandega? Parecia que estsvamos no 
temp.) da convenção nacional da França. Ar· 
rancastes as honras aos servidores do estado (o 
que nos mesmos governos absolutos, sómente 
depois de provas evidentes, sómente por crimes de 
alta traição ~e praticava) ; mas vós, com summa 
llgflireza, por meros indícios, J.•Or presumpções 
fracas arrancastes as honras a indivíduos que, 
em épocas anteriores, tinhiio feito serviços muito 
notaveis ao paiz, o que era uma razão muito 
valiosa para que, quando mesmo tivessem alguma 
culpa, Sfl lhes rAlevassc. Assim procedem hom'!!ns 
de estado que têm uma política prevideute, de 
conciliação e moderação, porque praticar de outra 
maneira não tem senão 'fisos de perseguição, sem 
interesse algum para a causa publica. 

E depois de assim procederdes, sanhores, o 
que fazeis'l As honras erão prostituídos (apoiados}, 
iá nà•l digo a cidadãos obscuros, já não digo a 
um 011 outro cujo nome era inteiramente deKCO· 
nhecido ; crímlnoeos forão ornados com commendss 
de Christo e da Rosa (apoiados), não digo que 
o governo o fizesse com conhecimento de causa, 
longe do mim pensar tal, mas eu enumero unica
mente o facto, antea acredito que o governo 
fosse illudido por aquelle& que forma'fão seu cor
tejo. 

Comparai, senhores, essa época calamitosa com 
a de 2 de Fevereiro, e vêi!:l na sinceridade de 
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vossos corações se ells tem paral1~!9. _j)_q n~s_e __ O Sa. MoliiU M.iaA.LHIII:s :- Pôde -tomar. 
fez no tempo -do g'lbinete- de - 2 a e Fevereiro? Mas i!ito não foi observado pelo gabinete de 
Vimos essas persegui~ões 't Vimos ess11s depor- 23 de Março, e p'lr consequencia, se alguma 
tações 1 Vimos Sllpplantada a liberdade da im- cousa se tem feito em sentido ecntrario, niio vos 
prensa 9 Bem pelo contrario, a imprensa acha-se podeis queixar; é uma aspeeíe de retaJiação , 
hoje, não em liberdade, mas em licença. Olhai para usar de um termo que agora anda muito 
para Pernambuco, onde tem chegado a liberdade na berra. 
da imprensa a um ponto que eu temo, porque A injustiça do honrado membro a quem ms 
eu considero essas folliculas immúndas e infame~ refiro foi ao ponto de querer negar ao gabinete 
como aves procellarias que, quando appareeem de 2 de Fe"ereiro os serviços prestados ao paiz 
indicão tempestade. Não ha homem algum que pelo que respeita ao estado de nossas finanças. 
esteja em um posto eminente, que não tenht& O Sr. ministro da fazenda havia dito no seu 
soffrido os maiores apodos, que não tenha sido relatorio tratando das alfandegas, consulados, 
coberto de ealumnias e injurias de todo genero, recebedor ias e collectorias o seguinte (lt!) : « Pelas 
de modo que não h!!. ninguem que não possa tabellas juntas a este relatorio vereis, senhores, 
exclamar: - Quis non e$t 11ulneratus {erro qual tem sido o producto das alfandegas e eon-
Phrygio. sulados no anno financeiro de 18'14 a 1845, e 

Vêde agora se tal se observa na vossa época. em alguns mezes do aRno corrente de 1846. O 
O augmento de renda do consulado anda pouco 

O Sa. D. MANoEL:- mesmo. mais ou menos na proporção da marcha ardi-
ALGUNS S&NHORES: -Pois não I naria que ha muito tem sido esta renda: o 
o sa. N. MAcHADO:-Pois não 1 Nesse tempo? das alfandega,; porém, sahe evidentem~>nte della, 

o Sr. Soares de Souza era ministro da justiça o que de certo só póde ser attribuido á nova 
f · tat~fa. » 

muito previdente, muito orte. E' innegavel que depois dessa tarifa as nossas 
O Sa. FEB.BAZ:-0 nobre deputado que o diga. alfand~gas têm rendido muito mais. Mas o hon-
0 Sa. N. MACHADO: -Nesse tempo não estava rado membro não podendo desconhecer a força 

commigo. dos factos, quiz attribuir que essa tarifa não 
era obra do gabinllte de 2 de Fevereiro, mas 

O Sa. MoURA. MActALHÃ&s: -Quereis attribuir sim obra do gabinete anterior. Permitta-me que 
aos vossos ad versarias perseguições a respeito lhe -diga que não está muito certo deste facto. 
de indivíduos que se acha vão em empregos pu- o que 0 Sr. Vianna fez, então ministro da fllzenda, 
blieos, muitos dos quaes confesso que têm s1do foi nomear uma eommissão para que apresentasse 
demittidos para serem os lugares oecupados por a tabella dos generos de importação com os 
outros ; mas pergunto se isto é descoberta nova preços correntes, mas quem confeccionou a tarifa 
do ministerlo de 2 de Fevereiro ? Quem é que propriamente tal, quem fixou os tantos por cento 
tem o merito da invenção Y Quem fez remoções nas diversas mercadoria·s, foi o gabinete de 2 de 
de magistrados com mais prodigalidade, algum dos Fevereiro, foi 0 ministro Je entiio que confec· 
quaes teve de tirar tres e quatro cartas dentro cionou a tarifa juntamente com o nobre deputado 
de um anno sem motivo sufficiente, sem razão inspector da alfandegado Rio de Janeiro, aegundo 
plausível? E agora queixão·se porque algumas sou informado. o que admira é que o nobre 
das posições sociaes são occupa<l.as por indivíduos deputado já dá 0 seu assentimento a esta tarifa, 
adherentes á politíea actual. quando no senado o Sr. ministro da fazenda de 

U111 Sa. DEPUTADO : -Agora tambem tem ha- então era estlgmatisado por a ter promulgado I 
vido quem tirasse tres e quatro cartas em um Considerava-se então· como uma loteria, e que 
anno. se tírára á sorte os generos e á sorte se fixa vão 

o Sa. MouRA. MA.GA.LHIEs: _Não duvido que os por centos que devião pagar, considerando-se 
que se tinhão apresentado os preços da pauta 

possa ter havido agora; mas combinemos os sem calculo, sem combinação alguma. 
factos, e vamos ver quem praticou isto em maior Portanto, senhores, se a nossa renda tem aug-
eseala. mentado, como de facto augmentou em conse-

;i;enbores, tenho visto em empregos eminentes queneia da tarifa, que f.;i obra do gabinete de 
do estado conservados pólo gabinete de 2 de 2 de Fevereiro ajustado é o período da resposta 
Fevereiro adv.;rsarios delle. (Apoiados.) á falla do tb.rono em que se faz menção deste 

O Sa. L. G.LMA.: -Escrevendo contra elle, e facto, em que se diz que o crescimento da 
chamando-o !::1fame. renda é ainda o fructo dessa política que deu 

O S M M - N- 1 paz ao lmperio. 
a. ouRA. AGALHUS : - ao se se os o nobre deputado espeeio~amente argumentou 

nobres deputados que já governárão o paiz, terião querendo mostrar que a renda não tinha augmen-
tolerancia para tanto. (Apoiado.r.) d · h ·d 1 1 d 

senhores, não ha quem deseje mais a eon- Lado, porque o nnno passa o tln a s1 o ea cu a a 
ciliação do que eu; eu 11 desejo de coração. Um em 26,000.000SOOO, e neste anno se estima a renda 
~los earac~eres esseneiaes do governo actual, pelos em 24,000:000~000; mas nisto não ha contradição 
quaes merece 0 meu apoio, é ter dito que quer nenhuma. Então calculou-se sobre base muito 
essa doutrina de conciliação e de moderação. Eu incerta ; · não erão bem conhecidos os effeitos da 

tarifa · em consequencia da discussão havida 
desejo que sejão chamad<'S para os empregos nes.·ta c~sa se demonstrou que não podia a renda 
sociaes o merito e o talento. Eu abomino esses d 
maneios eleitoraes movidos pelos partidos, tão montar a tanto como estava orçada ainda epois 
6 ' · liá. da tarifa , e que não podill dar mais de 

s mente para excluir das urnas adversar1os a s 2!,000:000$000. Por eonsequencia não ha contra-
de merito. dicção, e nem se pôde impugnar o evtdent~ se-

Deploro a pessima organisação do nosso sys· crescimo de renda devi.do ao ~rabalho do Sr. mtuts• 
tema eleitoral, e de que nesta casa não tenbão tro da fazenda. . 
representação todns os partidos. Porque não o honrado membro quiz estigmati:n.r o gabinete 
tomamos o exemplo da nação franeeza, onde se de 2 de Fevereiro appellidando os seus membros 
vê indivíduos de todos as cõres e partidos, dd transfugas, quer~;ndo denotar que ell~s t~nbão 
mais eminentes pelos seus talentós 1 Que inte- versatilidades de opiniões; que pouco h~v1a t!nh~o 
resse mesquinho não é esse de excluir das militado em auas bandeiras, e por u\ttmo t10hao 
urn~s individuas eminentes pelas suas idéas e desertado . mas não sei se o nobre deputado 
aernços' tem razão' em assim argu01entar. 

O Sa. FJ:aau; :-Tomo nota disto. Senhores, um homem dedicado ao aerviço do 
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19! SESSÃO EM 25 DE IIAIO DE 1846 
paiz, um homem pttblic:o, vê-s~ na necessidade 
ae tomar variedade de posições, que tem visas 
de inC<Jnsequencía, emquanto que seus principias 
são invariaveis. Eu ex.plico a razão dos tnnsfugas 
não só por esta razão, mas porque creio que nos 
partidos politicos ha certos indivíduos que se 
arrogão o direito do man•lo, que querem que os 
outros seião meros recrutas e se dirijão ao seu 
aceno, que querem znesmo que renunciem a fa
culdade nobre d_o l}oDlem á do pensamento ; mas, 
quem tem eonv1cçao da sua dignidade tem duas 
eousas a escolher, ou a humilhação ou a resis
tencia. Quem se penetra do seu verdadeiro dever 
não deve hesitar na escolha. Eis como se expliciio 
estes transfugas. 

duas Recções a respeito da lei eleitoral, não a 
respeito de toda el!a, maa ácerca da importante 
qutistào. da ex.clusão dos magistrados, e o que 
fez? De11:ou ao bom senso da casa a decisão da 
qurlstão, e os ministros que então tinbão aqui 
assenLo votárão como entsnJerào em suas ccn· 
sclencias. 

O SR. D. MANottL: -Â historla é tristlssima: 
eu sei os pormenores. 

O Sa. MouRA :MAGALBÃE'J:-Será tristissima 
para o nobre _deput.idO que está iniciado nos 
mysterioa eloustnos em que não estou. (Apoiados.) 

O nobre deputado acaso póde fallar em tran· 
sfugaa 't Terll. sido a sua carreira politica sempre 
unisoua,aceorde, invariavel ? Não terá apresentado 
algumas ph.r~ses por onde nãG se mostrem tambem 
alguns vises de inconsequencia '! Se não tom, é 
muito feliz; mas parece-me que s~; se fizesse a bis· 
torla do nobre deputado, tambem o havi.a de achar 
trant~Cuga. 

O Sa D . MANOEL:-0 nobre deputado sabe-o 
tão bem como eu. 

O honrado deputado ainda est!gmatisou o ga
binete de 2 de Fevereiro pela esterilidade de 
seus actoe, por nolil ter deixado sem lei do orça
mento, porque não se apresentava à frente das 
discussões i~portantes apparecidas na casa, como 
no easo do projecto das elflições, e como na 
questão do art. 61 da constituição do imperio. 
Não acho muita ra~ão no honrado membro em 
assim discorrer ; porquanto, Sr. presidente, se 
acaso a camara do anno passado fez sómente urn 
orçamento provisorio , não é isso d<lvido ao go· 
-verno, é dtvido aos nossos habitos parlamentares. 
Não se arg11mente com a sessão long.• de 8 mezes, 
porque outro tanto se póde dizer da sessão d!l 
8 mezes de 1843. Em que foi notavel essa sessão? 
Quaes são os actos extraordinarios sf>hidos nessa 
época? Nenhum absolutamente. Creárão-se alguns 
impostos, é verdade, lançados como á maneira de 
loterias ; tal é, por eJtemplo, esse direito de 
ancoragem, que foi preciso ser modificado, como 
foi para não afastar dos nossos mares todo o 
commercio licito, toda a navegação ; tal foi esse 
imposto do sello, que !oi preciso ser modill.c~ado 
posterio~mente pa!a se tornar proveito:;o ao paiz ; 
\aes forao outr<.•B tmpostos. 

Sr. president6, com isto não quero desconhecer 
6erviços feitos pela u.dministraçiio ; não : mas 0 
que digo é que dest.a mat.,ria não se deve tirar 
ta~t.o lo_uvor. Se a sessão do anno passado não 
fo1 ferttl em actos importante8, tambeu1 "ão o 
foi a de 18~; e quei:z:elllo-nos de nós mesmos. 

Se o gabinete de . ~ de Feve~eiro s_e não aprll
sentou nestu. cafia d1r1gindo a d1RCUBSILO a respeito 
dessa importante questão do projecto eldtoul 
é porque e_lle vio que a camara ;!Stava divididà 
eni c!_uas hnhas muito pronuncilldas, não havia 
fracçoes. 

O SR. PAuLINo : -Mais uma razão. 
O SR. MouRA MAGALl!ÃEs:-Eu discordo intei

ramente da op~n~~o do nobre deputado, porque 
eu sou de op1mao que o governo deve dirigir a 
camar11: dos uegocios imp .. rtautes, mas não dou 
~al _latitude a. esst> princípio que não lhe admitta 
JUdtclosas exePpções ; ea não lhe dou ta.! latitude 
a ponto t.al que se converta a Jegi~Jatura do p&iz 
eu• um senado de Tiberio, para que se niio torne. 
predominante nella senão o elemento executivo e a 
vontade ministerial. Já um nobre senador em 
uma das sessões do anuo d~ 1843 dizia no senado: 
-entre nós as camaraa lep;1slativas não são senão 
duas pyramldes truncadKB no deserto, que não 
serv~m senao d.e embellezar a paisagem; não 
d~&~JO pois que se dê tanta amplitude a este prln· 
ctpiO, gue a camara, em certas occasiõea não 
obre sómeote por si. ' 

C governo vio que a ca~~~ara estava divi<U<la em 

O Sa. MutrBA MAGALHI:&s:-Eu discorro pelo~ 
facto&, pela historia coeva, e vejo que a posição 
que o governo d6via tomar foi a que na realidade 
tomou. 

Quanto á questão do art. SI, o que devia fuer 
o governo, quando a decisão do ser.ado foi inespe· 
rada, quando apenas a commlssiio llestn casa 
que foi pedir a. fusão, chegava a estes bancos, 
já após vinha o correio trazendo o offic\o do 
1° secretario do senado, dizendo que o eenado não 
tinha annuido ao convite da camara para a fusão? 
O que devia fazer o governo nesta conjunctura' 
Coagir o senado a que mudasse de opinião 1 Como 
prevenir o con1licto, se apenas a commi~são da 
casa, da qual fui eu o que dirigi a allocução, se 
retirou immeJiatameute 011 senadores, de sorpreza, 
tomárão aquella decisão? Como é que o govern() 
podia ter esta previdencia ? E quer-se daqui 
tirar argumento contra a conducta do gabinete de 
2 de Fevereiro 'f Demos que os rninisttos estavão 
divididos ; pois não podem os membros de um 
gabinete estar d1vid1dos em mataria puramente 
de doutrina constitucbnal? Não acho porhnto 
razão em se dizer que o gabinete de 2 de Fe
v~reiro nada fez a prol do pai:r:, que não dirigia 
as eamaras, que uão se pO:r; om frente das di&· 
cussões import .. ntes. Ainda ha pouco o Sr. 
mh1tstro do imperio foi interrogado a respei\() da 
mesma questá<) do art. 61, e elle disse que isto 
era questão das C~Amaras, e elle a deixava 1\ sua 
decisão. 

Quac>~ os males que té•n resultado desaa dis· 
cussão havido o anno passadu a respeito do 
art. 61 't O senado 1ico11 com li sua opinião, e a 
camara dos deputados com o sua: ten:1po vira em 
que est&ll ldéas amadureçd<>: ellliB nllo si\o per· 
didas. E '1Lão o pl\iZ enunciará seu voto, então 
se verá do que parte esLA a razão. 

O Sa. D. MANoEL:-Eeta eamara recuou um 
pouco. 

O Sn. MotrR.\ MA.oo~.x.Hlu:-Esta eamara racaou? 
O houra.to deputado Lem ldéaa 1 ••• Admira que 
send~ elle membro destB_ c:1sa ó o primeiro a esti· 
gmatisal-a I Dtgo que nao recuou. Ella enunciou 
sua opinião. 

O Sa. D. MANoEL: - Recuou no sentido da 
monarchla. 

O SR. MouRA MAGALIÚXS: -Nós todos a que
remos ; amantes da monarcbia somos todos nós 
cotuo o nobre deputado: não presuma o nobre 
deputado ~er o unico paladino da monarchia. 

Sr. presidente, nenhum inncov.,niente resultou 
pois para o publico, e para a ordem do estado, 
dessa discussão havida a respeito do art. 61; e se 
não houve inconve!liente, é mais uma prova de 
que o governo obrou em regra não intervindo nella. 

Eu de,;ejava dizer alguma cousa em contra· 
vençào ao qull pronuneiára ao nobre deputado meu 
amigo pela província de Goyaz na an\ecedente 
sessão, mas temo exacerbai-o. 

. O Sa. D. MuoEr.:--Gonforme. Eu h&l d$ 
dizer algua1a eouaiaha. (Bilodu.) 
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O Sa. :M. M.tGALHl::e:s:- Mas se permitte, direi 

tão sõment~ que cens11r0 a sua opinião. 
O Sa. D. M.r..NO'i\:.'L~-?ae1encia. 
O S:a. M. liAG.a.LHi.Ei: -Quando disse que a 

polltica do gabinete de 2 Je Fevereiro consiste 
em exaltare rebefles , et opprimere {i deles. O 
nobre deputado não tem razão em as~im se 
exprimir. Se o nobre deputado é aqueUe que 
prtlga a doutrina dil conciliação e concordia, se 
o nobre deputado da p\eno 11 1nteiro ~ssentimento, 
inteira approvação , perfeita adhesão e acata
mento mesmo aos actos emanad,-,s do poder mode· 
rador ; se o poder moderador, em coosequencia 
da amnistia, fez desapparecer os desvarios, os 
erros e meswo os crime~ commettidos no imperio, 
querHia o nobre deputado que os homens assim 
chamados para o gremio da sociedaJe ••• 

O Sa. D. M.LNOEL:-Eil disse o contrario no meu 
discurso. 

O Sa. M. M.a.a.u.IIÃ!l:S • • . • por quem os podia 
chamar, fossem expelltdos conatantemente della' 

O Sa. D. MANOEL:-Não, não. 
O Sa. M. MAGALHÃES•- E como d1z que a 

politiea do governo foi querer opprimir tão sómente 
os fieis, e exaltar os rebeldes. 

O Sa. D. MANOEL:- Eu explicarei. 
O Sa. M. MAGALHI..:s:- Admira-me tanto qnd 

o nobre deputado estigmatisas!le as palavras do 
ex-mioistm da fazenda no senado, q11ando dis~eru. 
que política do gabinete de 2 de Fi;vereiru con
sistira em exaltar os humildes e. castigar os 
sol.lerbos. Acaso ach~ q•t~ esta politíca não se 
funda mesmo no christi>\Uismo, sendo e\la enten· 
dida devidamente ? Eu leio, senhorP.s, nos livros 
sagrados- -Deposuit potentes de sede, et exalt!.!h::it 
humilo:fes.-Quer o nobre deputado <JU<l a :~vberba 
tenha impetill entre nós, qu~ a so'Qer'oa decida dlls 
n~>gocios publico:~ ? 

O Sa. D. MANOEL:- Não. 
O Sa. :M. Ml..GALHi&s:-Logl), o nobre deputado 

deve admittir que se esmague a soberba e que 
se exalte o merecimento e as virtudes. O me
recimento e as virtudes podem estar nos h:ümildes; 
m"' nunev. UI>& soberbos. 

O Sa. D. MANoEL:- Quaes são os soberbos? 
O Sa. M. MAGALBÃS•:- Não sei. 
O Sa. D. MANO&L:- E11 os definirei. 
O Sa. M. MA.GALHÃ:S:S: - Portanto o que digo 

é que o n•1bre dt>putlldo não tl!m razão quando 
est\gme.t\sou e. po\1tica de 2 de F~<verelro, porque 
pelos seus prlncipins Je a.;ataml>nto e veneraçà<>, 
prin::ipios aliAs JUSt~>s aos actM do poder mo
derador, não devia trazer edte facto para este 
casa. 

O Sa. F&ll.BA:t::- Este se11 ::.rg11ment" claudica 
tambem porque o nobre deput11do fallou 1.18 disso
lução . 

Sr. presidente, eu direi ainda duas palavras a 
favor do gabinete de 2 de Fevereiro, pelo que 
Tllt•peita a uma ceusur>l que ouvi nesta essa ácerca 
do supprimento prestado ás províncias fisgelladas 
pela fome. Não crdo que os nobres deputados 
tenhào muita razão em censurar esse gabinete 
nesta part.... Se os nobres deputados quizerem ver 
as tabellas que andão impressas, verão que o 
gabinete de 2 de F~vereiro tem despendido pertl) 
de 200:0008 com o snpprimento das províncias ih· 
gelladas pela fome. Não duvido que no methodo 
da distribuição ho11vesse alg•tm inconveniente, 
porqu<! os navios faziào escala pelas diversas 
províncias, c reta.rdavão esses supprimentos; mas 
não se diga que o g~binete de 2 de Fevereiro foi 
inerte e eneruzou os braços na presença dessa 
calamidade publica. Não, os f<Aclos demonstrã.o o 
eontrario. A.s ordens mandadas a diversos presi
dentes de província provão que o gabinete de 2 
de Fevereiro tinha a peito empregar os meios á 
sua disposição para attenuar • para aligeirar 
quanto possival fos!le essa triste calamidade 
publica. Logo, acho que nessa parte, senho res, 
o gabinete não merece a censura que lhe irrogárão 
Os - nobres depute.dos. 

Sr _ presidente, eu desejo que nós vamos pedir 
aos princípios e ás idéa>~ a reparação dos nossos 
erros, que todos os temos eommettido: eu. desejo 
fi.rm.,u: ~o nte que prevaleça a idéa entre nós de que 
no Brazil nã•> ha senão brazileiros, e por conse· 
quencia que se trate de immediata, efficaz cooci· 
liação entre todos nós, porque é sótnente ~esta 
maneira que poderemos levar o nosso pau á 
prosperida•le e grandeza d~ que elle carece . Eu 
desejarçi qua o governo uao e:;moreça oa senda 
que pretende trilhar , de conciliar qnaoto fór 
possi vel toJos os brazileiros, e qu.e se penetre da 
verdade qur, se algll.lll gC'o;rerno tem força para ~e 
cor~stituir fóra da le1 fundllmeotal do estado, nao 
op()de dural' por muito tempo, obLem um successo 
pa~sageiro, e compromet~e cedo ou tarde, os seus 
mais ()teciosos int~re,;se_s._ Cumpre que tenhamos 
em vista esta grande l1çao ; cedo ou tarde todos 
os factos são conhecido~, todos os actos siio jul
gadvs, e aquelle que flllta á sua consclencia e a~s 
S •l UB deveres, acaba sempre rt~cebendo o premio 
de sua fraqueza. São estas as doutrinas que desejo 
que sejiio seguidtls por todos nós. _ 

Cuncluirei , Sr. pres1dente , com esta ul.tlma 
observação e "~<em a ser, q11e, quanJ.o o gab10ete 
de ~ da Fuvereiro nenhum outro s~niço tiveaae 
falto ao paiz, bastava ter feito um para merecer 
os elo~ios dos homens sensatos, qual é rno<.tr.~r 
ao pa1z ,1ue ba qu~:n o governe e quem o d1r1Ja 
a\e•n ào c•:ca\o 'uem!I.Vtllllurado. ( Numero30I 
opciado •• ) · 

ALGONB S"NH·•BKs:- Muito bem, muito b·~ m. 
(.\Cuitos deputados se dirigem ao orador paro 

o comprimentart!m, .e ap.wtdo·llw a ml!o.) 
A dis,~u,.são fica ad1ada pela hora. 
Levanta -se a sessão. 

O Sa. M. MAGALIJÃKS: - Eu !alio da disso· 
luçãa prévia, e não quando as camaras estão 
constituídas. O poder moderador é um poder 
como os outros que tem limites. Os actos do poder 

. Uloderador, na opinião dos melhores publicistas, são 
susceptíveis de censura, porque o nobre deputado 
sabe que em g<rvetnos bem eoust\tnidos esta idéa 
do poder moderador é inteiramente desconhecida. O 
pt~aer moderador tem limites em su,•s attribui
ções comv têm todos os outros, marcadas peb 
constituição do estado, sua natureza e essenc1a e 
interesse social. Att~nta a mesma constituição, é de 
necessidade investigar se algum acto delle está ou 
não dentro da orbtta de auas attribuições ~ por 
co~aequencla essa censura é. dissolução de 1843 
fo~ por ser prévia, por ser exceotrica da consti· 
tutçáo do eatado. 

Se•••• em ~6 de lllalo 

PRESIP~.:NCIA. DO SJL. llVNIZ T-'.VA.llltB 

S'lllllU.B.lo.-Expediente. -Ord•Jm do dia.-Fia:açao 
da~ forcas de mar. Di.t.:ursos dos Srs. ministro 
da marinlt4 e Nunes Mach.ado. Vof4cllo.
Voto de gracas. Discursos dos Srs. Sou.oa 
Franco e Ul·bono. 

TOJIO I 

A.'& l() hora& e S/4. da. m~nhã abre-ae a aeasão; 
lê·se e approl'a-se a acta da antecedente. 

BXP.I!:DD:lfl'lli 

Um ollicio do Sr. ministro do imperio, &rau-
25 
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mittindo o quadro 11ue demonstra o supprimentn 
d'l malltimentos feitos ás províncias do Ce>\rá, 
Parabyba e Rio Grande do Norte, e bem as~im 
cópias das in>~trucções dirigidas aos presidMtes 
daquellas tres provmcias e aos de Santa Catbarina, 
Pernambuco e Alagõ•s. Q11anto ao methodo se
guido, declara o Sr • . mini~tro que o governo tem 
incumbido a pe~•oa intelligente e de confiança 
nesta córte o Indagar o e~tado do m~rcado, pro
ceder á compra de mantimentos e ao fretamento 
dos traasportes, havend<l prévia approvaç,io do 
mesmo governo pelo que diz respeito aos preços ; 
vigiar a exactidão das medida e qualidade de 
generos, sendo esta sempre regular quanto á 
tarinba, e melhor quanto ao milho, feijão e arroz, 
e finalment<l cuidar no embarque dos mesmos 
generos.- A quem fez a requisição. 

Não h" mais exp<!diente. 

P.RIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continúa a discussão da resolução que fixa as 
forças de tnl\r para o anno lioanceiro de 18!6-47. 

o Sl", aolltU1da. c"valcantl (ministrá 
<la marini'La) :-O que está em di~cussii.o é o 
art. 1• do projecto n. 5. Eu tenbo grande desejo 
de !aliar, mas confil~So que estou tambem com 
medo de íallar. Tenho desejo de faltar, porque 
estou persuadido qull a maior garantia de um mi
nistro responsavel é usar d11 tribuna ; e.nquanto 
ella existir, não pre!<urno que possa o ministro 
temer ataques de qual•1uer natureza que seja ••.. 

O Sa- F.&aru.z:- Apoiado. 
~ O Sa. ~1Lo.ns-rao DA. 'MAamw.. ; - Tenho j)Orém 
medo, Sr. presidente, porque a tarefa da adminis
tração nio presume que s~ja muito feliz; a tarefa 
de conciliador e nJais diffi.cil que ·a de gradiador ; 
e quem quer conciliar deve temer muito de fallar. 
Tambern a pres~nte questão me parece que não 
ex1gia tanta discu.,são, porque o que se discute 
agora é já caso julga«o (a:poi.ados); é uma lei que 
foi discutida nesta camara, onde foi ouvido o 
ministro, é uma lei quP. f<l i discutida 010 senado, 
onde tamb<~m Í•.li ouvido o liliaistro; ha uma 
eo1enda com o asse11timento tacito d<l senado, e 
portanto, em rigor, esta discussão era inteiramente 
dispdusavel. 

Eu. poderia. d~Jsej .\T que esta lei que se discute 
para. o auno de 4&--47, quol IE.'Ul de pl'inciplar 
110 principio de Julho, fosse discutida a par da 
ldi yue t<.m dt! ser to filada em consideração pelo 
corpo lq~islativo para o anno de 47-48, mas 
l:a da nunha partt! um receio, qu., é presumir-~e 
qu~ O governo dASeja fup:ir da QÍSCUSSáO; poderia 
Uiz·n-se quê Gume ·\ll~:ria acobertar com a. urgoncía 
para ovitar a discus,lio. 
Entret~nto cu tenho 11m abono de que nilo 

desejo furtar· me á discussão, e é qut~ em breve 
terei de apparecer aqui para discutir o orçamt!nto 
da repartição da marinha. Esta discussão do 
orçamento da marinha é certazr.ente muito mais 
desenvolvida, mai!o susceptível de mai~ amplos 
esclarecimentos do que a discussão d:~ fixação de 
forças ; então e11 mllito me lisongearia de dar 
qua.esquer informações que se pedissem, e mesmo 
dizer mais alguma cousa. 

Por certo o nobre orador que me interpellou 
hontem devia merecer os meus cordia~s agr;~de
cimentos, porque nao só fallou no sentidO da 
administração, mas muito principalmente "bundo11 
nos sentimentos do ministro da marinha, na sua 
respectiva repartição. Algllma cousa desejaria 
que elle não dissesse, mas não foi sobre a re
partição da marinha. Se o nobre representante 
qaizer esperar pela discussão do orçamento, eu 
poderei satis!azel-o em tudc quanto deseja •••. 

O Sa. F&IUU.Z ;-Como qu.izer. 
O SR • .Moo>Tao DA. MA.BINHA : - Não deve ter 

tanto receio .JI) aniquillamento da nossa marinha. 
Comquant·> p~la ~~talistica qne apresantou do 
decresc1.n~nto ~o nosso material possa presumir·se 
a consequenc1a que o nobr~ deputado tirou 
C<ltntud•) permitta ·me que lhe cbserve que est~ 
e~tatistica é um pouco contestada. Eu tenho 
muito •n.'ldo, Sr. president'.!, da rngular·me tJelas 
nossas estatisticas ; _estamos ainda no começ•1, 
as nos.;as <J.bservaçoes m!!-1 principião; assim, 
como é que Já queremos ttrar consequencias de 
dados a in da duvidosos? Pela minha parte esforcei
me <l11'mto pude pura apresP.ntar a v••rdade ao 
corp<> legisl~tivo; os mappns,_as inf~rmações que 
acompanhárao '' meu. relntort•' forao devidas a 
esforços mui grandes ; mas cuida o nobre de
putado que estou satisfeito? Ainda não ; estes 
tra~al!Jo,; pr~c~sào de metnod~·· d~ systema, de 
mats tranqu1lhdade: os min1stros não podem 
fazer tanto como se deseja ol •r• semelhantes cousas ; 
as uossas repartições nà•J estão ainda mont><das 
naquelle pé em que devem estar pl\ra se obter 
exactas informações. 

Os nossos navius têm uma vida curta, é ver
dade. Mas como não hão de ter 't Sabe o nobre 
de~uta?o que nós ainda não temos um dique ; 
se o tivessemos, talvez as nossas embarcações 
\'ivessem m·ci::s Tenho esperança que no mez de 
Junho ,,u Julho nós teremos, em cumprimento 
de um contracto que passou uo corpo legislativo, 
um dique fiuctuante, o qu~ trará grande vanta· 
gero não >;Ó para a madnha de guerra, como 
mt~rcante. Independentemente disto, é necessario 
continuarmos naquillu que os nossos antepassados 
principiárão a fazH, e que se acha paralysado · 
é praciso acabnr com o dique começado na ilhà 
das Cobras. A despeza não é e:tces~iva, não 
tem <.le ser feita irnmediatamente, nern temos 
me1os para isto ; eu propuz uma consignação para 
esta obra :to meu orçament•J. 

011trus males temos: os navios, não Slli porque, 
não têm sidn bastantentointll cui.-iados {sirvamo
nos dest9. p••lavra). Muitas vezes deixão·se os 
navi~s sem se. f11zer aquella Jin:~pez : l nos porões 
que e necessana para sua conservação e para 
outros beneficios : isto da occasiào a que se 
arruínem com mllita br,;ç·idade, a que as madeiras 
soffrà•> muitu do~sta falta de econl)mia na ndmi
nbtrK<;à<> da mari•cha. As madeirl\s não são 
cortadas d" antt>- mão ; p•>mns no estaleiro uma 
embarcação, e vamo" aproveitando quanta ma
deira vem cbegan..i•>, a1nda que de muito boa 
quahuo.de, tudavta nà•> SIIS•Illadtl para c<Jnstrllcç;'io. 
0~ tlOS~O:I lllllrt!S, CODI·I ol.iS~il n nobrfl do3pUtaclo, 
os au1res d<• norte, e prlllcip'llmonte do Pari\, 
miosào muit•l be .. elicos é.con~urvação das ma•1t>iras; 
a11 ~lllbarcaçÕo8 arruio;io·S••, perdem -s!l ; é neces
sario ter a maior attenç:io svbro ott oavi(ls que 
pura lt\ vil.o. 

Não adurira pois quo os nnios durelll 14 ou ltl 
annos ; mas o quo! é facto é que embarquei em 
n••Vi.os con~trllido» no P11rá que tinhào 60 annos 
de vida, quo~ erilo tão bou,; co:no os navios noYos, 
as suaa madeiras estavão bem couservndas. Dos 
nossos proprios portos, com as nossas made1ras 
podemos fazer m11ito boas construcçõ<ls ; infeliz· 
meute poréG' nem tudo se tem podido colher ; 
nós não tem()s uma esc<Jla de constructores. 
Antigamente ua propria academia de marinba 
llabilitavão ·se os que se dedicavào a esta profissão; 
mas isto desappareceu ; os nossos constructores 
são alguns curiosos, alguns moços babeis mas sem 
os pr~cisos rudtmentos; vã.o construindo, e ás 
,·ezes sabem bous navioe de const ructores par
tic'ol\~res. 

O nobre deputado fallou na corveta que veio 
da Bahia ; que soffreu um fabrico, foi defeito de 
censtrucção; m~s posso asseverar ao a obre depa
tado que o coostructor é o rnelbor (apoica<los) ; 
uão calculou a~ circum•tanciu do pv.iz, aa ml\• 
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deiras que erão applicadas ; cahio n'um erro, mas 
já reformou o seu erro. 

Nós construimcs na Bahia, no Parã e no Rio 
de Janeiro ; m~<s escola de construcção, grande 
pNgres11o nesta arte, roão exist!;m entre nós ; por 
isso appareeem os inconvenientes apresentados. 
Mas o que é necessario fazer? Cora~tem, esforços, 
perseverança, e su pnsumo têl-os applicadu, e 
as minhas esp•ranças não estão perdidas. Lar!cei 
mão de alguns br~<zileíros que se apresentaviío 
esperançosos, que se dedicavão ao trabalho, que 
se propunhào a estud:u; u~a"dei-os para os 
Estados Unidos e para Inglaterra. A respeito de 
al~tuns, o ministro dos Estados~ Unido;; observou
me que em tres annos St>rão haheis constructore~. 
As mi<~has espHança~ são tanto mais lisongeiras 
quanto d"us "utros officiae" de marinha que 
mandei para os Estados. Unidos, moços de 20 
annos de idad,.,, no pouco tempo que Já estiverão, 
spresentàriio trabalhos mui dignos de atteuçào ; 
lisongdo-n1e ql!e elles não deslu~>traráõ o seu 
caractPr nem a educação que recebêrão. 

Iguaes inforn•ações tenho da Inglaterra, ainda 
que duas cousas têm feito gro1nde embaraço aos 
que para là mandei, o clima e a língua; os que 
forão para os Estados-Unidos fotão mais felizes. 
Espero portanto que ainda se estabeleça no nosso 
paiz uma escola d tJ construcçiio ; porque confesso 
que, c"mquRnto muito respeite o talento dos 
f!Strangeiros, muho os estimo, todavia estou inti· 
m11mente convencido que, emquantu não tivermo~ 
homens profissionaes nascidos no paiz, não teremos 
progresso .•. 

O SR. Maa&LL&S:- Apoiado; os babeis não 
vêm cA. 

O SR. MINlSTM DA MAIU:NlU.:- Vêm; mas ticiio 
sem1>re com saudades da patria. Esse constructor 
qn11 existe na Bahia merece ama especial attenção 
pelo seu comportamento, porque é notavel a 
dedicação que emprega na educação dos brazi· 
leiros. 

Eu não tomei apontamento das informações que 
o ncbre deputado pedio, mesmo porque fazia 
tenção de dizi!r:- vamos para o orçamento :
lembra-me porém que o nobre deputado fallou 
do materis.l : tambem .sobre isto direi alguma 
cou~a na occasiiio que julgo mai!l propria, que é 
a do orç!lmento. 

E' exactissimo o que disse o nobre deputado 
sobre os navios do Rio Grande. Eu diminui a 
!urça alli ; fiz algumas e~onomias, acabei mesmo 
com a ínspeeção; mas ainda assim não estou de 
todo contente: aindll. ante·ho11tem assignei ordens 
para retirar dous navios que I é estão. Não pre· 
suma porén1 o nobre dl!putado que, tomando e~ttls, 
tostou desprevanido para qualquer incidente que 
possa haver na província; e01 Qnalquer occasi!\o 
que seja necessario appliear a força, os navios, 
estando armados para lã viio. E' necessarío que 
os ~aavios armados não e~tacionem por muitu tempo 
~::m um lugar ; é necessario que elles percão um 
pouco do proviuciaUsmo, que de tempos a tempus 
passem por baixo dos olho>~ das jJrimeiras aut.o
ridades; quem sabe se mesmo sobre este ponto 
seria preciso que a assembléa geral toma:;se 
alguma medida ? Os officia;,3 de marinha que 
servirão · na campanha do Rio Grande, e que 
servirão com dístincção, estão hoje quasi perdidos 
para a marinha; elles estabelecerão-se, lá ficarão. 
Talvez oonviesae dar alguma cousa áquelles que 
lê. ficárão. 

O facto que o nobre deputado apreseutou na 
provinciG das AlagOas é·me desconhecido; não 
ha ordem para estacionar alli navio nenhum: 
póde ser qut; algum navio da estação do centro, 
lia sua digressão, tendo passado pEola província 
das AlagOas, em virtude de rE:QUÍliiçio do presi
dijnte, alli se demorasse ; mas Dio ha ordem do 
governo para estacionar alli. 

Este emprego da torça de mar não é o melhor; 
nós a este respeito estamos quasi como as crianças, 
conto os passoros que se crião nos seus ninhos, 
depois vão dando pequenos vôos em roda d6lle 
para d;;poís vunrem mais alto . Nós vamos pas
seando pelas nossas costas, em breve deveremos 
~'Stender mais os nossos vôos. O emprego nas 
eo~tas , jã o disse uma vez, traz es11e desejo de 
eRtar em ter·ra, . de estar anc?rado, o que não é 
bom para offic1aes de marmha. Por isso, não 
tendo eu iuteução de desarmu navios. julguei 
eonveniP.nte qu e duas corvetas fodsem dar nm 
passeio Jong,., e espero que a fragata Oonstituicão 
vá á Eurüpa 1•u ao~:~ Estados-Unidos, e talvez a 
uma e outra p11rte. E' uma de~peza um pouco 
el.~vada : ma,; a par disto a nossa mocidade, os 
nossos officíaes de marinha têm muito a ganhar. 

O nobre deputado tambem fallou sobre o regu
lamento provisional da armada. Tem o nome de 
Jlrovisional, e prouv~ra a Deos que assim fosse 1 
Em t;;mpo opportuno eu informarei melhor á 
camara a esta respeito, e talvez proponha alguma 
cousa. O codigo do processo, estabelecendo a 
formação da culpa, deu nAS causas militares o 
couselho de investigação; talvez fosse lapso da 
redacção desse projecto. que foi discutido como 
todos uós stobem(IS. Conviria que quem formasse 
a culpa foss" sóooente o conselho db guerra, como 
sempre foi, porque isto de conselho de investi
gação f1•rm1lr culpa nullific:ou todo o processo; de 
maneira que os maiores crimes parece que se 
commettem áqaelles que têm de prestar informa
ções, e autoridades muito pouco competentes para 
conhecer dos delíctos absolvem sem instancia, 
sem recurso. Mas não é aqui lugar de entrar no 
desenvolvimento desta questão. 

Sr. presidente, suppcnho que tenho dito muito 
e desnecessariamente, .Porque o nobre deputado 
não discordou das minhas idéas: a lei já está 
discutida, e se a camara quizesse annexar a ella 
a outra lei, eu não veria ·nisto inconveniente, 
porque na discussão do orçamento poder-se-hia 
exigir as informações que se quizesse. 

Quanto á questão politlca que o nobre deputado 
chamou á discussão, acho-a muito boa ; eu nella 
tocarei, mas permitta-me que a adie. Gostei muito 
de ouvir ao nobre deputado, achei o seu discurso 
muito ministerial, sal,-o uma parte em que me 
pareceu um pouco não conciliador ; mns estou 
persuadido que o nobre deputado não teve isto em 
vista~ algum dia .... Mas não é occasíão, eu me 
explicarei melhor. E, Sr. presidente, talvez 
não fos11e preciso dizer causa alguma : basta-me 
appellar para todos ; consulte cada um dos repre· 
sentantHS o seu coração, olhe para li&U paiz, e 
>'slou que todos dírão:-é necessario prescindirmos 
um pouco do eapirito de p11rttdo.-Notem os repre
sentantes da nação o que vou dizer, e não o 
tomem em má parte:- Senhores, o crime desgra· 
çadamente ao meu paiz abriga-se no seio doll 
partidos (apoiados), mas os partidos não devem 
adrnittir o crime. (Apoiados.) Todos os nobres 
deputados reftictão sobre estas poucas palavras, 
e tirem os corollarios da política da administração . 
actual. Eu irei mais longe, mas em tempo. 

E' lido e apoiado o seguinte artigo additivo do 
Sr. Machado de Oliveira: · 

1r Os lentes jubilados da academia da marinha 
poderáõ continuar a reger as cadeius que o 
governo jolgar conveniente, vencendo maia uma 
gratificação que não poderá exceder a metade do 
respectivo oraenado.» 

O l!ilr. Nunea J«aohaclo:-Sr. presidente, 
aconselhado p6la prudeneia e c:lreumspeeçlo que · 
deve ter \odo o bomam que :1io que:r da:r um passo 
menos pensado em sua vida. e muito m.aie ainda 
pela minha conaeieneia, que~ todos oa diu me 
avisa da minha iuau1!leienc1a para entrar 001 alioa 
~uredoa da polil.ica, eu tiJ:&ha de&erminadb"COD· 
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servar-me em silencio o mais que fosse possivel. 
Entretanto, Sr. presidente, a casa tem -visto e prol· 
senciado, como calculatia e ~ystP.maticamente se 
nos tem provocado diariamente; e pois, a camara 
me relevará se eu aceito a discussão no mes111o 
campo esteril que a amesquinhàrào os nobres 
deputados que representão a opposiçàu ntlsta 
casa. 

Sr. presidente, não sei a razão, ma~ é certo 
que os senhor.;s Ja opposição, quer na impreusa 
quer na tribuna, ou porque não podem n•a•s con· 
tir.uar a soffrer o peso de suas cocsciencias. que 
os faz conhecer que suas idéas, até hoje seguidas, 
têm sido em despwveito do paiz, e assim desej>io 
e esverào uma p .. ssagem, ou porque entendem 
que da maneira por~ue vão, cllejO:arAõ mdhora· 
mente a seus fins, os nobre~ deputados não tê•n 
outro pensamento, não têm outro t~ystema nem 
outro meio de salvaçà<l senão :1garrarem-~e com 
a província de Pdrnan1buco e fazerem della o seu 
Acbilles, o seu cavallo dtl batalha. Eu úire1 aos 
nobres deputados que mudem de carreira, que 
busquem outro c''minho, que por ahi vão certa· 
mente errados. Menos, Sr. presidente, o deputado 
que agora falh, a deputação pernambucana tem 
oastante circllDISpecção e criterio para nlio satis · 
fazer ás vistas da nobre opposiçào : esta deputaç:.io 
sabe o que deve a si e o qurl deve fazer em prol 
dos legítimos interesses da provincia que re~Jr~· 
senta ; e quando taes fôrem as circurustancias, 
nunca recusara collocar-se naquelle lug"'r que a 
honra lhe houver de determinar. Portanto, os 
nobres deputados perdem o seu tempo. 

Sr. presidente, eu não tenho feito mais que 
referir um facto que todos os dias se repete. 
o~ nobres úeput~tdos até se têm engido aqui em 
falsos procuradores, tomando a dianteira uas 
discussões a respeito dos negocios da minha 
provir.cia : os nobres deputados se têm apresen· 
tado com um scepticismo q11e não é possível qua
lificar : por mais claras que sejão as respostas 
que demos aos nobre~ deputados, por mais po3i
tivas que sejão as declarações do governo, esses 
senhores estão scepticos, nào aceitão nada, não 
querem ouvir explicação nenhuma 1 Os nobres 
deputados querem, esperão, !azem votos para 4ue 
um combate se trave entre a deputação de Per· 
nambuco e o governo 1 Todos os dias nesta casa, 
a despeito de nossas sinceras asseverações, os 
nobres deputados, com um miscrocopio de nova 
especie, perscrutando os nossos corações, r<!petem 
que nó~ não estatnos tranquillos, que a nossa 
posição não é clara, que é ambigua. Sr. presi
dente, para responder aos deputados da opposiçào 
bastara referir um facto-a assignatura muito 
explicl.ta que ao . vo~o de graças deu um depuL"'do 
por m1nha provmc1a e mtlu especial amigo. mem· 
bro ds commissão da rP.~posta á !alla do throno. 
Ni\o bastava este documento para que os nobres 
deputados se convencessem de que estamos tran
quillos e multo tranquillos . 

Fóra disto mesmo, Sr. presidente, era facil 
comprehender a nussa posição. Diga o nobre d~· 
putado· pela Bap.ia o que póde legitimamente 
querer a deputaçao de P.;rnambuco. Cousa muito 
simples-o systema constitucional inteiramente 
executado com todas as suas consequencias c'lm 
todos os seus corollarios, igualdade legal 'psra 
todos.-A deputação de Pernambuco só rec·.•nhece 
como legitimas as infiuencia-J constitucionaes as 
1n1luencias da lei : estamos muito persuadidos 
convencidos de que o governo actual em seus 
actos sacrificará sempre qnaesquer affeições do 
coração á rectidão do seu pensamentu. E' isso 
o que queremos, e como o governo não contrariou 
estas idéaa. antes disse que estes erão oa seus 
pensamentos, estamos mais que satisfeitos, muito . 
t.ranquillos, e nossa posição fica muito clara. 

Sr. Jlr68idenLe, consinta-me agora V. Ex. fazer 
o parallelo nós e a digtla oppoeiçio. Senhorea, 

ha nada mais incomprebensivel, nada mais celebre 
do que a conducta da nobre opposiç:io quer na 
casa quer fóra da casa ! Não se vê pela maneira 
me.<mo porque os nobres deputad.>s tém estreado 
a StlSsào, apresentando uma mudauça rapirla em sua 
conductll, na lingu11gem úa imprensa, a vacillação 
em que estão esses senhores da opposição 't 011 
falta Ú<l corag.;m para continu11r no terreno que 
uma vez trilharão, úll desejo de fazer uma amende 
hon~Jrable . •. 

O SR. FKRRAZ :-Está muito enganado, 
0 SR. NUNES MACHA.Du : -Senhores, ha ainda 

a notar, e talvez hoje continuemos a vêr, que 
a nobre opposição, quer pela Imprensa quer na 
tribuna, tem atacado o ministorio de 2 de Fevereiro 
em todos os seus actos ; não respeitando mesmo 
as pessaas dos miuistros ; chegando a~ diatribos 
adiante da licença, e o nc.bre ministro da fazenda 
não me deixará mentir : o c..obre ministro nii:o 
foi respeitado em sua pessoa, !oi uma das victimas 
da atrvcidade da imprensa oppol;icionista. Entre· 
tanto, Sr. presidente, o que vemos nós? De repente, 
sem nenhuma circumstancia notavel, Á o nobre 
ministro da fazl'nda aqu -31le em quem a opposição 
mal fundada colloca ~>uas P.speranças; hoje todas 
as revdrencias são para o rwbre ministro da fszen•Ja, 
delle tuJo se .;spera ! Es >ll- 1mprens '' que· em aua 
;llrocidade ainda hontem victimava ao nobre 
minbtro da ÍllZ6nda, hoje mudou inteiramente 
de pusição 1 Note V. Elt que o governo tem 
repetido nesta casa que os principias que trium
pbárão no dia de 2 de Fevereiro são continua
dos, formão o seu programma , e até mesmo 
que o nobre ministro, em quem a opposição 
mal fundada colloca suas esperanças, no senado 
nem quiz tolerar que a respeito do ministerio de 
2 .de Fevereiro se applicasse o termo de disso
lução; o nobre ministro, para caracterisar a 
política do ministerio actual, não tolerou esta 
palavra; diss& que apenas tolerava 'lUt> se disse8se 
que tinha havido uma modificação no pessoal do 
ministerio de 2 de Fevereiro. E' pois esta política, 
combatida com violencia pela nobre opposição, a 
mesma seguida e que fôrma o programma da 
actual administração ; mas a nobre ovposição não 
estll. no seu terreno, e o que devo concluir daqui? 
Ou que a nobre opposiçào tem entrado em si, 
quer vir para nós, como já veio o nobre deputado 
pela Bahia, a quilm Llou mil parabens pelo seu 
franco micisterialismo, ou então a nobre oppo· 
siçiio recorre a uma tactica muito esfarrap~da, 
que não llle póde aproveitar, a uma tactica que 
não é de ca.valheiro nem de homens que, es·~udados 
na convicção de seus princípios e de sua utilidade 
e convAniencl>•, apreseutào-se em CRmpo ttberto, 
disputando a victoria, o \riumpho destes princl· 
pios. Estes meios, de que parece se quer preTa· 
lecer a nobre oppnsição na actualidade, são 
pequenos, estão abaixo dos nobres deputsdos .... 

O nobre deputado fa\lou aqui em lntrigulnhas. 
O Sa. FEauz:- Foi o senhor que se ... 
O Sa. N. Ma.CHADO : - Talh:~u-nos o nobre 

deputado alguma carapuça ? Pretende fazêl-o ? Eu 
o desafio ••• 

O Sa. FEauz:- Quem fallou em intriguinhas 
miseraveis, fui eu ou o nobre deputado t 

O Sa. N. M.LcH.\DO:- Fallando sobre os meios 
de que a opposição se aerve, eu não me referi a 
pessoa do nobre deputado ; pretendia dar lhe uma 
explicação. Diga o nobre deputado, jâ lhe constou 
que nós andavamos pelo caminho dos repos
teiros T ••• 

O Sa. F.!i:aBu:-Não indo por ahi, não sei. 
O Sa. N. M.t.cRADO: - Mas a oppoaição tem 

uma policia muito vigilante, havia dito ao nobre 
depu\ãdo o que lhe eonatasJe ; porque poiJ vem 
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aqui o nobre deputado soltar setnelhantes propo
sição? Consinta o nobre deputado que 6U, que 
sou mais velho, lhe diga que tem no~ seus talentos 
muitos recursos, muitus meio~ de pleitear a eua 
cansa : sem preci~ar Je se servir da arm,,s tão 
pequenas este duende que tem o nobre deputa•IO 
não lhe póJe servir. 

O nobre deputado estranhou que eu em um 
aparte yull dei S•J di~no deputado pel<> R10 de 
Janeir1• fallasse em infiddlidade. Senhores, dueu
me que o nobre deputado pelo Rio de Janeiro, 
quando lembrava que nós algum tempo tinbamos 
estado com elle, n:to tivesse o cavalheirismo de 
dizer quando teve lugar o nosso divorcio. Sr. pro
sideute, o nome que eu não quero é o de-seide: 
-os deputados que ~qui se asseutão, que repre
scutão a província dd P.;rnambuco, assim como creio 
piament~ qus todos os senhores, uào cr.stumão 
apedrf'jar o sol uo seu occaso, se o nobre deputado 
pelo Rio de Janeiro tivesso sido mais explicito, 
eu não t<:ria enxergado oa sua proposição uma 
especie de malignhlade ; o meu aparte pois não 
teve por fim senàt> cortar-lhe os herpes, se por 
ventura es, a malignidade havia nas snas palavras. 
Fui eu, Sr. presidente, com o meu collega que 
n&s oppuzemos ao nobre deputado p<llo Rio de 
Janeiro e aos Sl'U companheiros de administração, 
quando astes s<lnhores entendião est11r no fulgor 
do seu poder, t~>ndo r3duz1do o paiz todo a uma 
obt:diencia ab~olata, quando mesmo não se ouvia 
uma voz da opposição em contradicta a esses actos 
que ainda hoje são discutidos pelo paiz. 

O Sa. FERRAZ: -Não havia uma voz que 
contrariasse f 

Brazil não deve perder a posiçã\l que a qatureza 
lhe deu. O governo pôde facilmente isto con
s.,guir agura que se e:;tá dJscut~t~do um projecto 
a respeito da gnarda naçiooal se com effdito uós 
tivermos o ti&io de acertar com Ullla Vclrdadeira 
reforma , de organisarmos a guarda nacional 
s~gundo as n~c~ssiJaJ~s do paiz, entendo que o 

'governo .pôde redJ<zir muito as !orças de terr~ 
tl augmentar no qu!ldruplo uu sext.uplo a da 
marinha, pois entendo que o Brazil não . pôde 
d.:ixar de ser um paiz marítimo, e só assim é 
que poderá sustentar a Slla honra, os SóUB direitos, 
a promover o seu eugrandecimento. Neste sentido 
não tenho duvida nenhuma em votar pelo pro
jecto. 

O SR. URBANO: -Depois do discurso do meu 
nobre amigo por Pernambuco, entendendo mesmo 
que a discusl!ão qu.e o nobre deputado pela Bahia 
tr,,uxe para aqui é mais opportuaa no voto de 
graças, eu cedo da palavra. 

DA.-,;e por discutido o artigo, É approvado. 
Tambsm e approvado o art. 2<>, quo diz: 

a O governo é de8de já autcri'lado a promover 
o~ cirurgiões do numero aos po~tos de segundos 
e ,.,,.;meiros tGnentes da armadu. >> 

Êutra em discu;;sào o artigo additivo já apoiado 
do Sr. Machado de Olivo.dra. 

O Sa. FERRAZ oppõe-se ao artigo por julgar 
a sua mataria mais propria da lei do orçamento. 

Não havendo mais q11em falle, põe-se a votos, 
e é approvado. 

E' apoiado e approvado S'lm debate o seguinte 
artiRO additivo d~ commissão : 

« Esta lei terá vigor tambem no anno de 
18:17 - 1848. J) 

A resolução é adoptada, e vai á commissão de 
redacção. 

SEGUNDA. P A.RTE DA ORDEM DO DIA 

Continúa a discussão do voto de graças. 

O Sa. N. -MACHADO:- Nesse tempo não, por
que as deportações, os processos erão muito 
frequentes ; e foi nesse tempo que eu me divor
ciei do nobre deputado. E' preciso que confesse 
é. casa {e disto faço confissão todos os dias), 
reconheço-me um!l nihilidade em política; sei 
que para o paiz é indifferente sabor se estive ou . 
não com o no!>re deputado; m&s sou homem, o sr. Souza. :Franco : -Tomei a palavra, 
e tenho direito á m&oba reputação, e nunca Sr. presidente, nesta di~cu:>sã<? na firme pe!-
tolerarei 1ue a meu respeito se lancem proposições suasão de qua ella é mu1to 1mportaote, nao 
que possào pór em duvida minha reputação de bastante u.; esforços que !azem alguns membros 
homem de honra. pertencente~ á opposiçiio á trans11cta adrninis-

Sr. presidente, se os nobres deputados estão trao,;ào, e q11e eu he~ito em d~ssificar agora como 
convencidos da necessidade de que o paiz deve opposiciooistas, que !aze•.n, d1go, _para nos pe~-
parar neSt<tl estado a que o levarão as demasiadas suadirem ou se persuadirem a s1 mesmos, que 
exigencias do partido que os nobres deputados a discussão não ~em interesse aigum •. 
representào, se lhes toacou no coração a palavra Segundu os honrados membros a que me refiro, 
- conciliaçáo- estão resolvidos a s~rem ministe- a d1scussão não tem importancia, porque o ga-
riaea, venhão para f&Ós. bloete aetual não tem cOr política pronunciada, 

Senhorea, fazer ao homem publico um cri-me, e não tem fllctos pelo;, quaes seja julgado. Quanto 
porque, dadas certas circumstancia~, se pas>~ào ás suas promessas ou programma, nada valem 
de um lltdo para outro, ó não conhecer o m11ndo na opinião do honrado deputado pelo Rio de 
pnlltico, aua natur~za e au.u relações. Portanto Janeiro, porque programmas são palavra~, disse 
oa nobr1111 deputados poden1 vir engrossar as elle, e não se lhes póde mais dar credito. 
1llelras mlnlateriaos ; eu terei muita satls!açalo Dahi resulta que os honr.tdos membros se têm 
com isto •• ,. eollocado ultimamente nesta casa em uma posição 

dubia e equivoca, e que se não podendo declarar 
O Sa. F~~:aa.u: -Quer-me pOr a pinguella' sobre a actualidade e f11turo que principalmente 
O Sa. N. MACHADo: -Já disse, e todos 011 dias devem dar thema á dis~ussão, achã~ mais co_mmodo 

repito, sou uma nihilidade ; mas se o nobre suppOr sem lmport!lUCla a_ d_i~cu~~ao e _serv1rem-se 
deputado acredita na hom~Jpatllia, e quer que do pretexto, q11e a admlnlstraçao na.o tem côr 
o ajude 'lU não terei . duv1da de botar-lhe---& - - politiea.-· - ·--·· - ---- --- - -------· 
pinguella ; mas a pinguella o nobre deputado tem Talvez proceda tambem esta dubla posição 
em si (hiluridade) ; é a sua franqueza, a pureza dos desejos que ~oatrào os honrados. _depu-
de sua consciencia : desde o momento em -4ue tadoa de virem a VIa& de barmoaia e coneJlaação, 
com franquen se declarar ministerial, publicando desejos que eu devo suppór reaes e fundados, 
as razões que a isRO o lev:io, póde fazêl·o sem e sem pretender demovêl-oa dtsatel bone deseJo• 
precisar de pinguella. em que aliás os acompanho do modo que depoia 

A respeito, Sr. presidente, do projecto em procurarei desenvolver; sem meamo pretender 
discussão, eu não tenho duvida em votar por provocar o gonrno a mais explicaçõel do q11e 
elle. Tenho minhas idéas especiaes; entendo que as jà apresentadas, e11 sou levado a crer q~e ao 
o governo e a camara devem-se dar as mãos e menos na duvidli ~obre a pol•t!ca da adrnJnla· 
fazer todos os esforçoso, afim d& conseguir q~e. tração actual, não cabe fundar-se a posição dubia 
quanto fôr possível, se reduza a força de terra e equivoca em que se demorio os membros da 
para augmeow a de mar; eu en~eudo que o opposiçã1.1 ao l{abioete de 2 de Fevereiro. 
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Eu não repetirei, Sr _ presidente, o que jà se 

di~se na ca~a sobre 11 política do gabinete actual; 
ma~ de>cubro na .;;ua organisac;ão, nas opiniões 
do membro do gabinete que lhe passou as tr>l
dições de 2 de Fever~iro, e o t •. rna s~u con
tinuador nos prec+'dentes do~ honrados membro:> 
da actual administraç:1o, e nas suas promes11as 
ou pr<•jlramoJa, que ell'l;» têm politi~ fixa e 
pronunciada, e qu~ ella não induz nem a con
dtmroaçào dos act.os, nem o abandono dos principias 
d& seus ant.-cessores, parn que os honrados 
membros _po~são ter bllse no manejo de expectação 
em que se mo,otrão t!mpeuhados_ 

Eu consid<lro, Sr _ presidente, regresso iJqua
líficavel essa npinião que no sy~tema representativo 
de11ega cren.;a aos programmas, não dá valor ãs 
pr<lmessas ou palavra~. Qual seria entilo a força 
da tribuna, qual o 'l' tolor da imprtnsa, que é por 
m~io de prou,essas, de palavras que dirigem e 
fixão a opinião, e a conduzem u se tornar acre
ditada, victoriosa e dominante t (Apoiados.) Qnal 
a esperança dos homens novos, dos tal.,ut<•s 
nascentes a que a iu.prensa e a tribuna prestão 
animação, e dão celebridade até tocar os alt('S 
cargos em que seus f11ctos venhãa então em abono 
de suas palavras? E tanto DlPnos posso dar 
assenso a esta opinião, quanto é o mesmo i.on
rado <!eput:1do pelo Rio <ie Janeiro quem poucos 
momentos depois já dav:t importancia ás pr(.messas, 
j~ tinha por facto n1ui importante a de.claração 
do g ... verno sobre a politica que seguiria na~ 
províncias. Já julgava de subi.:la impurtancia o 
saber se a administração pretende reforçar as 
posições nas provincias ou as modificar. E não 
seria esta declaração uma especie ou só111ente 
parte de progrsmma, e portanto vãs palavrao e 
desmerecedl•ras de credito? 

Eu posso convir com o honrado deputado pelo 
Rio de Janeiro, que na varie_dade de principio>~ 
ainda não fixos, quP. como em todos os paizes 
NOVamente organisados, occupão a anciedacte pu
blica, é ainda difficil fixar todos os llnnos pro
grammas positivos t: de praticabilidade,fl so continúa 
na sull pratica de apresentar programmas ordi
nariamente tão vagos qu':l se prêetão .és eva,iV:\s 
de seus autores. O vicio està então no vago dos 
progr11mmas, e não em serem palavras ou pro
messas. A ex:pectativll dos !t~Cl<>S não s:~.tisfaz as 
condições do systema parlamenhr, e se põde 
induzir falta de eór politica a qualquer admmis
tração, ~ambem prova Indecisão da parte dos 
repres~ntantes da nação, qu~ reconhe.::endo-a se 
conservão inaetivcs ., indecisos, quando seu dever 
os chama logo á opposiçào. 

Competia à opposição, que tanto se apraz na 
van~~:loria de sllstentadora dos estylos parlamen
tare,., dar o exemplo da apresentaçao clara e ex
pres~a dús principias que sustenta. Seria e~te 
mesmo o nlais proprio meio para se f11zer domi
uador!l da opinião, se, como apregoa, são tão 
vantaJosos ao paiz (·S seus principio~>. Formule
os ella, dig11 se sustenta ainda ou pretende modi
ficar e cnmo, essas l!!ia de polícia, de P.leição e 
outras 1denticas qu~ fazem o objecto principal da 
lu~ dos dous ~~:randes partidos ~>t:n que se divicie 
o 1mpeno, e desta surte poderá tambem coagir 

_o_g~lnJIJL ~ol ver_a_ m_a_i9ria.a.Jo.rmular__sens _ 
p~incipios c:le administração pratica do paiz, sa
hiDdo del!se vago que nada diz, não porque se 
resolva em palavras, mas porque estas palavras 
siio suscepti·veis de ampla interprAtaçào. 

O honrado deput~_do pela província do Piauby, 
que por esta occastao tauto lamentou o falslla
mento das instituições, dflu nluito bem a com
prehender ou que se não tinba remontado ás 
verd>&deira~ causas deste mal, ou que de proposito 
se illudia e procurava reme<:lio, que sem o evitar 
podia comtudo satisfazer as queixas que elle tanto 
tem ecbuado. 

E' simplesmelll.e nos factos que o bonra4.o 

deputado descobre falseadas as instituições, e na 
ex•geração de SéU~ lamentos o honrado de.putado 
d•'balde procura bct .. s que não sejão demissões e 
r~llHJçõ.-s de emprego : nem outro remedio lhe 
d,;sc,,bre que não seja a distribuição imparcial dos 
eargos publicas por todos os brazileirus, s.ljão 
quaes !uJem sua~ opiuiões p<diticas e seu proce
dnu~ntu vara cum a p<~litica dominante. E é por 
c~rto "xcessivameute tuaterial ef<tú modo de con-

'1erar os cargos publicas tiio sõmeute no ponto 
lle vi$ta de favores e gozos (apoiados), que é de 
justiça que se d!stribua pur todos os que me
re~em . 

'Mas tomem-se os cargos publico• em seu 
verdaddro pontn de vista, não como favores, mat1 
como encarg\ls que devem tocar >WS m~<is babeis 
~·ata Q'< satbfazer, não como fim social, porém 
como mt>iu de consPguir a realisaçã<> de planos 
admimsttativos que vunão e hão de variar ~emprtl 
conforme as <:"ircumstancias, opi11iõe~ e interesses 
dos partidos: e ficacá evidente que a incumbencia 
destes me ios a pessoas de diversas t1piniões e 
interesses, niio póde satisfazer a ninguem (apoia
dos·,, n em Jírigir os negocias sociaes a ftm algum 
de,ignado e razoavel. (Apoiados.) 

O resultad o Jeste amalgama de interesses, desta 
apresentação de opiniõ"s oppostas umas rm freute 
das outras não podia dar uutro resultado senão a 
irrit>l ção da8 paixões, o eucaraecimento da luta e 
a realisaç.ão de reacções reciprocas e successivas 
até a dominação completa, ao menos p(lr um 
tempo dado de um dos partidos antagonistas. 

Não ~stâ pois, ccmo quer o honrado deputado, o 
mal na rralisação dos factos, mas principalmente 
na imprudente admissão de certos principias, que, 
elevados a leis, devem necessariamente dar estes 
resultados. E hão de ser sempre inevitaveis esta!! 
lutas, esta proscripção official dos agentes dos 
princípios decahid<)S, sempre que a inlluencia 
política da administração não se basêe na opinião, 
porém na' leis ; stlmpre que pare. as 3UStentar fôr 
preciso envidar periodicamente todas as forças 
officiaes. Então a~ demis,;ões e remoções serão 
uma necessidade de existencia e conservação ; e 
o 'lue rP.~pon .ler quando us uomens da adminis
tra~ão nos oppuzerem as remoções como meio de 
conservação do governo, que a isso é obrtgado, 
como mni bem D••S disse o honrado deputado pelo 
Rio de Janeiro? 

A verdadeira conciliação não existo nos factos, 
existe nos princípios, ~xiste n11s leis: e quando o 
honrlldo deputado pela Bahia nos citava o exemplo 
de Jefferson e de 'l'biers, e o que elles praticavào 
ou sustentaviio D·•s Esta<los-Unidos e na França, 
cumpria-lhe tambam mostrar-nos que circum
slaocias identicas e identica~ instituições tornão 
applicaveis entr., nós aquelles princípios. 

Longe de mim, Sr. presidente, repeUir os desejos 
de c•mciliação e h11rmonia; eu os desejo, e julgo 
até indispensaveis, mas precedida a modificação 
<los factos da modificação dos priLcipios legisla
tivos, que lhes darão c.usa e nascimento. E' 
indispensavel modificar primeiramente esses prin
cípios que tornando as lldministrações dependentes 
de si mesmas, dos seus excessos 011. execução 
das leis ou no emprego dos meios à disposição 

-· do~_seus .. agentes.-9.8 Jorção .por.eonsequenciaJogica 
a ter todos d~ sua confiança, e cegos execut(lres 
de suas ordens. 

E' preciso restabelecer de novo a verdadeira 
distincção entre empre~~:os de confiança. e de 
B!Diples merito e habilitações. desfazendo esse 
syst .. ma, em virtud~ do qulll, para tornar fixos 
os lugares de sua naturPza instavels, se tornárão 
instaveis os que por sua oaturez11 são fixos. 
Quero fallar desse manej•> que. para assegurar 
aos predilectos de um p9.rtido os cargos electivos, 
se entregou em gr11nde parte a eleição a empregos 
tornados amoviveis, e se envolvêrão nelllls todos 
os empregados p11bllcoe que , · "f()lVidos uaim 
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políticos e de confiança, foi preciso ir-lhes esten
dendo todos . os dias os meios de sujeição 

E' preciso que, sem tirar ao governo os meios 
de influir como partido nas eleições, sem lhe 
coarctar a ilegibilidade de seus ordinarios dell'ln
sores polit1cos os empregados publicas, se •he 
evittl a necessidade de recorrer, para sustentarem
se, a meios directos, se não torue indispensavel 
a mudança de todn o pessoal administrativo 
sempre que se mude o pessoal de seus chefes. Sem 
estas providencias, a conciliação será illusoria 
(apoiados), e a distribuiçlio dos empregos em 
qu~stão occasiào do desenvolvimento de novas e 
reiteradas lutas. · 

E é tanto mais preciso entrG nós a admissão 
destes princípios que, gosando de um governo 
representativo, onde são fixos certoo princípios, 
temos · muito firme base para tornar fixos e es
ta v eis a grande maioria dos cargos publicos, e 
especialmente os subalternos e de simples admi
nistração, e os da guarda nacional. C.:Jm estas 
condições s~rão menos S!lnsiveis as mudanças 
politicns, e não trarão comsigo essa alteração 
no pessoal, que, não sendo nada em si, e antes 
um favor ao dispensado, é considerada como grave 
e atroz injustiça, e tem dado thema a tantas 
declamações . 

A admiuistração de 2 de Fevereiro foi tão per
seguidora, que, exclamou o honrado deputado 
pela Bahia, é considerado um de seus títulos de 
gloria o ter debellado e abatido os soberbos. A 
expressão t.em por certo alguma cousa de p<)etica 
e de offensiva, porque as administrações não 
têm por fim debellar indivíduos e os perseguir, 
mas proteger a todos. Mas reduza-se esta ex
pressão ã sua simplicidade, e examinem-se os 
factos, e ver-se-ha que o que se entende ter feito 
o gabinete de 2 de Fevereiro foi sustentar-se em 
frente de adversarios poderosos, coarctar ·lhes o~ 
m~ios officiaes (apoiados), e impedtl·os até certo 
ponto de os emprE>gar contra o governo. (Apoiados.) 
E estas demis.;ões limitãrão-se de tal sorte aos 
empregos de mera confiança, que poucos são os 
casos de demissões de empregados estipendiados 
que se lhe te11ha a notar. 

Eu convido poid os honrados deputados a se 
prestarem ao exame destes factos, e pois que se 
mostrão desejosos de conciliação, a firmal ·a nos 
princípios, ~um os quaes ella não póde ser dura
doura. E quando a isso se não prestem, saiba 
ao menos a nação quaes são aquelles que quH•lm 
uma ver•1adeira concil!ação, ou antes moderação 
lias paixõ~s e quaes não. (Apoiados.) E' na 
execução mais leal da constituição que se pnderá 
encontrar os ml'lios de desarmar a animosidade 
dos p~rtidos, fazendo-os procurar os de dominação 
e infiuencia nos meios pacificos de ccncurrencia 
para conseguir credttos para com o monarcha e 
para com seus concidadãos, e não nos manejos 
illicitos e na prioridade , ou no excesso das 
violencias. E a quem a culpa da invenção e da 
prioridade 't 

Farei agora algumas observa~ões sobre a política 
externa, que em regra nunca me tem occupado, 
nesta camara principalmente, porque seus factos 
erão até agora um mysterio. As ultimas publi-

~caçõeS-por-érn--n~s---têm--habilitado-para-julgRrmos 
della com mais conhecimento de causa, e é digno 
de louvor o estadi~ta que assirn julgou seu dever 
esclarecer a nação. Não que seja E:xtraordinariO 
o serviço, senão pela occasuio e uovidade, porque, 
aliás é elle tão ordiuario em si, que é de esperar 
o nà<l omitta d'ora em diante nenhum gabtnete 
brazileirc1. 

Eu julgo dever exprimir minha opinião 11obre 
os dous grandes pontos de questão externa , 
unicamente porque entendo que ba necessidade 
que a seu respeito se explique o corpo legislativo. 
E a respeito do bill do governo 1britannieo, su
jeitando os brazileiros a •julgamento nos seus 

tribunaes, e por crime que não tem elle direito 
para cla~siticar, julgo que toda a opinião que 
tende a · divertir do governo britannico para sobre 
~ . nossa alguma parte da responsabilidade, é 
InJUsta e infundada. O governo britannico não 
prec!sava pretextos para tomar aquella violenta 
mll•llda,_ e é ua primeira evidencia que qualquer 
concessao possível do imperio não viria " apartar 
a Inglaterra do firme proposito de acabar a 
todo o custo com a escra'll'idào. E se ella nada 
tem cedido á França e aos Estados-Unidos como 
esperar que cedesse ao imperio? ' 

A respeito da intervenção anglo-franceza em 
os aegocios do Rio da Pr .rta, eu persisto em 
crer que ella não foi provocada pelo governo 
br.a~ileiro, e o. p~rsisto porque o negão diversos 
m1n1stros brnzlle1ros, e porque não tenho por 
de tão pouca importaocia o facto que não sel::. 
voluntario e muitu premeditado por aquell~s 
potencias. E tambem não descubro razão, porque 
désse qualquer abertura do ministro brazileiro 
tal cór americana a esta empr~z" que lh'a tenha 
feito desbotar a declaração p.:~sterior do governo 
do Brazil e sua abstenção de todo ·e qualquer aeto 
de intervenção. 

E não me parece muito d'l louvar o modo por 
que encarou o honrado deputado pela Bahia 
estes negocias, censurando tu<lo, e se não decla
rando ~obre a política que prefere. O honrado 
deputado trovejou contra a intervenção e seus 
abusos, não approva a neutralidade •.•. 

O Sa. FERRAZ :- N à o disse isso. 
O Sa. _SouzA. FRANCO t- Logo, parece q!lerer a 

cooperllçav com Rosas. 

O Sa. FERRAZ : - Eu quero que se approve 
expressamente a Reutralidade. 

O SR. SouzA FRANCO :-Poi~ eu prefiro o modo 
por . que se exprime a com missão que, sem ap
provar espe.:ialmente a neutralidade, porque ~eria 
atar até certo ponto as mãos ao governo, pr ~oita
lhe inteira confiança, e deixa a seu juizo o 
sustentar ou variar d<l política segundo as oc
currencias. Qualquer politica fixa em relaçiio a 
estados que a têm tão variavel podia ser seguida 
de graves incouvenientes. E bem que se queira 
sustentar que o general R .,sas não contenda por 
dominação, mas por influencia na repubhca do 
u~uguay, quer me parecer que ha muita dlfficul
dade em traçar a linha que ha de distinguir 
sua influencia da verdadeira dominação, e maior 
ainda em crer na por~sibilidad<l de ver tranfor
mado em protector de governo selvagem unitario, 
o infntigavel apostolo da conversão dos governos, 
outr'ora pertencentes ao vice-reinado de Buenos
Ayres em governos federaes sob a direcção delle 
g~neral Rosas. 

Ainda tenho àe fazer ligeirar observações sobre 
a expressão de transtugas emprega<las pelo 
honrado deputado pelo Rio de Janeiro contra a 
maioria de 18-14. 

O Sa. PAULINO : - A maioria do gabiuete, eu 
disse. 

O SR. Souu FRANCO : - Pois a maioria do 
_ga!>lne_t_e_;_e_ollll'_O.s__têJll._ent&Jldidí,_o_estigJDlUL___ 

maioria da can1sra· e aiversa1 pe:~soas. Se esta 
expreslóàO, Sr. presidente, tem por fim estigmatisar 
alguem, el1 .1 deve 11er ex 1mina<la e analysada 
para se entrar no V<<rdadeiro conhecimento de 
•!uem 811u esse" a que póde chegar o odioso da 
q ualillcaçiio. 

Em nosso paiz, Sr. presidente, onde a multi
plicidade de principias ainda não lixos deixa 
l(rande latitude é.s capacidades; e onde não existe, 
creio que felizm~ute, como na Inglaterra inte
resses decididos e uniformes, dirigidos por chefes 
abahsados, e que com influencia reconhecidli, e 
grandes meios prendem a seu carro as diverBall 
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~bases que comr.oem o partido em nosso palz, 
digo Dão é ainda possível obrigar os individuas a 
se conservarem sempre cn~c~rdes . e obt>dientes, 
salvo pelos interesses ou pa1xoes. 

Não temos mesmo ainda bandHiras pronun_eiadas, 
cujo juramento re"tr1cto, claro e especificado, 
torne crime de leso-par~1do o abandono dos chef~s 
em toda e qualquer occasião. \Apoiados.) E' poiS 
muito diffi.cil alcunh!t.r com profll"ledade de trans
fug .. s aquelles que ~<bandonão os partidos em 
pha -es em que muitas vezes tlles só conservão 
do que erão o nome e ~tlgumas pessoas. 

Talvez mesmo o honrado deputado não tenha 
ainda comprebendido que o partid·• a que se 
refere como abandonado pelns transfugas estava 
dissolvido em !Zrande parte desde muito tempo 
(apoiados) ; tinha perdido o seu vigor justa_mente 
na occasliio em que, como elle se expr1m1o, se 
suicidava o partido antagonista. Mas o facto é 
exacto , e o torpór da ses~ão de 1843, sua 
nenhuma lmport11ncia politica o demonstrãrão 
claramente. 

Refere a bistorla de Alexandre Magno que, 
navegando DO Hydaspe, e cabindo;lb~ no rio a 
corôa premiãra generosamente o 1ndzv1duo que, 
para ~ s11lvar, se arrojára às ondas e lb'a trou
xera : mas que ta~ bem o punira duramente, 
porque , para sP.guJr desembar>tçado o navzo, 
collocára sobre a sua co.beça a coróa do seu 
monarcha. Refere-se taiJ",bem dos tebanos que 
elles não desculpárào · Epaminondas o con
servar por mais temp••. do que o legal _o c~m
mando do exercito , a1nda ten.!.o-lhe s1do ln
dispensavel para conclu.ir a campanha feliz, ~m 
que tanta gloria . adqu1rlo pRra o seu pa1z. 

No Brazll, depois de 1842, ainda muitos da· 
quelles que applaudiriio os aetos do gabinete de 
Março que con~iJerãrào muito importante o serviço 
da pacificação das províncias, comprt! benderão o 
perigo do P.mprego dos ~eios de que u:>ára, 
enteoderno que se estava Já lllém do fio1 a que 
se comprnmetterão ~h.;gar,_ e que uma ~~ti ou 
qual relicçào era pre~1sa, llldispansa_vel tapo,ados), 
e a el!a se resoiver~o . Mas desfetto um campo, 
não é sempre imm~diatamente que vutro se fôrrna, 
e O>~ extraviados :oe CL•nservào em o meio ter:no, 
até que do novo outros ~e Í()r!Ilão.. e os <!e 
paixões mais calmas escolhem· por s1, e se vao 
collocar onde pref~rem, mesmo no opposto, nem 
sempre para concordar em todos o~ principills, 
mas de ordin••rio pare oppOr barretr<~. áqud les 
que farão além d<o devido. 

NaHte ponto de vi:;tn, attender-se-ba sómenle 
f\OS indivíduos, e terão sempre elles o direito de 
representar . L>S principi•>S' l-ias quaes serão enti\o 
os verdadezr.>s representantes, e quaes os trans
fup;as? E tendo uns rfl cllad., , porque forão outros 
além do projectado, a qual das frac,ões caberà 
o estigma de tra~tslugas' fAp •tiados.) 

Devo concluir "· E: U discurso, e resuznil-o, ditendo 
a r espeito da conciliação que, se é uma verdadeira 
utopia o concurso de todas as vontades e opiniões 
para um mesmo fim, e por modo identi!lo, é 
comtudo realit!avel uma accommodação que, par
tiodo das leis para os factos, diminúa muito o 
nulllero daquelles que são julgados CllUS>ir tanto 
in~o:nmodo e tantas queixas. Voto pela resposta 
á falia do throuo como está r~digiua. 

São apoi~das as seg~int~s emenJas : 

verdadeiros interesses do paiz, e do 
ll honra e dignidade d11 naçilo. 

" Paço da camara dos deputados, 
de IS!ô.- Moura .V:agalht7.e:s. » 

que exigem 

25 de Maio 

o Sr. Urbano : -Sr. presidente, a posição 
em que me acho c,,ll•>cado não é das mais felizes. 
Depois de ter a camara ouvido dous discursos 
tão bem deduzidos, tão acertados e judici'Jsos, e 
ao m~smo tempo eloquentes, não só a respeito 
das relações ~xteriores como a respeito dos oe
gocios int"rnos, creio que nada se poderia 
accresceutar que ficasse a par desses mesmos 
discursos. A. materia por outro lado acha-se 
completamente esgotada, e a camara, Sr. presi
dente, parece cansada desta discussão que já 
demasiadamente se ba prolongado. Entretanto 
eu me vejo na precisão da aventurar ainda 
algumas ob>Jervações a respeito d? v_oto dE' graça~, 
não só por ser membro da comm1ssao de respusla 
á falla tbro11o. como porque tenho de tocar em 
pontos especiaes que forào trazidos para a dis· 
cussào. 

Principiarei. Sr. presidente, dizendo que em 
vista das manifestações qua tem apresentado a 
nobre oppos1ção, pareceria a discussão abs.:>luta
mente <tesnecessaria . Não sei com effeito que 
resultndo se po!;sa. tirar da discussão de um voto 
de graças quando se apresanta na essa um gabinete 
ao qual não parece haver um só Sr. deputado 
disposto a fazer opposição I Em uma situação 
tão feliz para o governo, tllo feliz para o paiz, 
tão commoda para cada um dos membros da 
maioria, a discussão de certo seria deaneces
saria. 

Sr. presidente, esse juizo que f6rmo não é uma 
méra s11pposição, porque os nobres deputados 
estão em uma tal força de convicção do dever 
em que se julgào collocados de apoiar o gabinete, 
que por mai; que se lhes mo~tre o seu erro, 
persistem sempre em 8eU propostto . O gabinete 
tem dit.:> explicitam~onto : - o ministerio actual 
sep;ue a mesm" polit1ca do m!~~s~rio pa~sado, a 
política da concord1a e concihRçao entre todos 
os brazíieíros : -mas di::em os n•1bres deputados : 
. - nào ha tal, não segue esta "politictt.- Mas em 
que vos fundais para p<>usar o c.:>ntrario, para 
declarar que a polit1ca do gabinet'l actual não 
é " mesma da d~ 2 de Fevert!iro? Apezar dessa 
declaração, tão clara e expressa do gabin~te, 
dando nascem as vossas asperançaa f 

U:~.~ Sa. DEPOTMIO :-Dos fao:tos. 
O SR. Uan.t.~o: - Sd vossas esperanças forem 

tilb.as da mud~nça do vossu juizo a respeito do 
modo de en carar as questões sociaes, eu daria os 
para bens é maioria, ~ari.a _os para bens Jgualmento 
á opposiçii.o pela sua )UdJczosa conversao ; mas as 
esperanças da oppos!çà<', Sr. pr~sidente, parecam 
na~eer de um principio inteiramente opp<JSto . 
A oppoeição pensa que o gabinete actual tem de 
seguir uma polztica oppo~ta a pa~s!'da, ou pelo 
menos de modificar muttc a pohttca segu1da. 
(Apoiados.) Sr. presidente, é tal 1!- persuasão 
da opposição, que entende que elle e quem deve 
apoiar o gabinete, e que nós é que dPvemos 
fazer-lhe opposiçâo. Examinemos, compar~mos 
o proc<dime.gto da opposiçào e o un~so!. Nós, 
Sr . presidente, fundamo-nos nas declaraçoes do 
gauiuele : acreditamos na sinceri~ade Je suas 
pa\avr11s ; o J!Rbinete aisse : - segutmos a polltlca 
du m1nisterio tri.ln:;acto . - é quanto noe basta. 

• No período 4• , onue se diz:- por m<'io de 
leis que sejàu a fiel expres~ào da V"ntade na.
C\••na.\,- diga-se : - P•>r meio d,. leis qu ., sejào 
a fiel expressão das nece•u;ida es publ!CII.S. 

« No período 8•, onde se diz : - e por isso 
applaude e toma p:trte no protesto que o governo 
de V. M. Imperial apresentou contra esse "cto,
substitu><-se pelo seguinte~ -e por is .. o, louvando 
o procedimento do governo de V. M. Imper1al 
pelo proteslo que apresentou contra esse acto, 
tem por dever sustentai-o, compenetrada doa 

O ::)a. Fsauz:- Foi; assim? 
O Sn. UJm.\N0:-0 ministerio conserva o paiz 

no mesmo estado em que o deixou o gabinete 
de 2 de Fevereiro. 

O ~R. FuRA.Z:- Não disse isto. 
O Sa. Uruu.Ko : -Isto é o que eu digO, e oa 
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factos o estão provando. O ministerio tem con
servado até hoje todo o paiz no estado em que 
deixou o gabinete de 2 de Fevereiro; e se a 
posição actual é toda nossa, é toda da maioria, 
que motivo poderíamos nós ter para declarar 
opposição a esse gabinete ? MHs os nobres depu· 
tados que se. dizem perseguidos, reduzidos ao 
ultimo estado de desespero pelo gabinete de 2 de 
Fevereiro, conservando-se as causas taes quaes 
se achavão, d'onde vem a sua resolução de 
apoiar esse gabinete! Nós apoiamos o gabinete 
confiando na sinceridade da\i suas palavras, e 
os nobres deputados ua opposição parecem apoiar 
o gabinete desconfiando da sinceridade das suas 
palavras. 

O SI\. FEauz: -Não se adiante muito, porqne 
depoib pôde-se arrepender. 

O Sa. URBANO: -Um deputado nunca se adianta 
de mais quando se conforma Mm os princípios, 
quando obra conforme a sua consciencia, quando 
procede debaixo da palavra de honra dos homens 
de estado. 

Em vista disto, Sr. presidente, dizia eu: -Para 
qua a discussão do voto de graças '-Mas, dizem 
os nobres deputados:-Não; é preciso porque a 
commi~são fez a apotheose do nunisteriu de 2 d'3 
Fevereiro : este é o campo em aue vamo~< estreiar 
a discussão.-Todos os membros da opposiçào 
têm feito uma distincção muito singular, entre 
duas épocas, do ministerio de 2 de Fevereiro. 
Dizem elles:-Depois que entrou um membro 
desta casa, as cousas mudárão inteiramante de 
face ;-mas qual foi essa época? Perguntarei eu, 
não foi do anuo passad0 para cá! Perguntarei eu 
aos nobres deputados:-Este voto de graças não se 
refere a _ essa época? (Apoiados.) A polltica do 
gabinete na primeira época já nilo foi julgada 
naquelle tempo 'l Portanto a política que vamos 
julgar não .I a do primeiro periodo do ministerio 
de 2 de Fevereiro, é depois da entradn do Sr. 
Limpo de Abreu para o rninisterio. Se os nobres 
deputados reconhecem que o ministerio de 2 de 
Fevereiro dessa época em diante satisfez as Mcessi
dades publicas, como votão contra o voto de 
graças? Os nobres deputados, Sr. presidenta, 
Ianção essas insinuações aqui na casa, mas não 
têtu convtcção dellas (apoiados); e tanto é assim, 
que eu lbes direi que o miniRt<lria de 2 de Fevereiro 
nos factos apresentou em verdad<l, e não podia 
deixar de apresentar, differeoça na sua adminid· 
tração, oos seus actos dessa época em diante, 
salvo se os n .. bres deputados queriào que no 
segundo período desse minbteri..J se fosse deK
xnanchar o que se tinha feito no primeiro . Se o 
xninlsterio bavia, Cllmo dizent os nobres deputados, 
montado no paiz um partido, entregado as posições 
otlicaes a pessoas de sua confiança, como queriiio 
os nobres deputados a contmuação desses actos 
que chamão reacção? Queria que o ministerio 
C1emittisse seus alliados, as pessoas que lbe 
tiubão inspirado confiança 'l Logo não admira 
que o segundo pertodo des.se ministerio não offe
recesse essa seríe de actos que os nobres depu· 
tados encontrão no primeiro período ; mas não 
se segue que a polittca fosse mudada ; ao coü
trario, a conservação desses actos até agora é 
uma prova da continuação da mesma política. 
Vê·se pois que eRse reducto em que oR nobres 
deputados procurio aeaatelar-M aestróe-se por 
ai medmO. 

Onde estâ o equivoco t E' preciso que os nobres 
deputados saibão por uma vez qual é a nossa 
posição. Uma vez que o ministerlo tem declarado 
seguir a pulitica do gabinete passado, uma vez 
qua nós com toda a siaceridade apoiamos essa 
política, não podemos deixar de prestar apoio 
ao ministerio actual. Note o nobre deputado que 
a palavra-continuBr,-que vem no voto de gr11ças, 
é mais que expressiva para siflnifi.car a nossa 
posição, para justificar a continuação da nos•a 
conducta (apoiados): continuamos o mesmo apoio 
ao gabinete por c::ontinuar a mesma política. 
(Apoiados.) 

Sr. presidente, está demonstrado que os nobres 
deputados nenbuma razão têm para quotidiana· 
mente proTocar-nos como esperando achar nisto 
um instrumeuto de especulação. 

O Sa. FERRA.z:-Espeeulação de que 'l 
O Sa. Uan.u~o:-Os nobres deputados querem 

especular com a nossa posição, mas eu direi que, 
se entendem q\le o ministerío merece o seu apoio. 
dêm-o ; eu ficarei muito satisfeito; e, tanto 
maior será o meu prazer quanto maior fór o 
numero de alliados que tlver o governo, quanto 
menos embaraços elle encontrar na sua adminis
tração; mas, se entendem o contrario, fação oppo
sição por sua conta e risco ••• 

O Sa. FERRA.Z: -Não é preciso licença dos 
nobres deputados ••. 

O Sa. URBANO:-... e dêm-nos licença para 
obrarmos como julgarmos do paiz. 

Sr. presidente, cu mais adiante darei em geral 
as razões qne tenho, e apresentarei alguns factos 
para mostrar a justiça com que a commiasão 
sanceionou e applaudio a política do gabinete de 
2 de Fevereiro a respe!to dt)s negocios in
teriores ; por ora direi alguma cousa sobre a 
política externa. 

Outro reoiucto em que os nobre• deputados se 
ac:&~~tellão vom a 11er a pottlçAo 6qul~oca em que 
se acbiio collocados os deputados por Pernambuco. 
Dtzem ell.,a :-Vós deveis fazer opposição ao 
min1sterio, nio estai11 aatisfe~itoa, estais em uma 
posição dubia e equivoca; onde está o equivoco 
ds nossa posição 'l Não vê o nobre deputado o 
voto de graças assignado por mim, onde se pro
mette o maia franco e leal apoio ao gabinete! 

O nobre deputado pela província do Rio de 
Janeiro accusou o gabinete por não haver, disse 
elle, prevenido o bill de 8 de Agosto que passou 
no parlamento britannico sujeitando os navios 
brazileiros apprehenctidos no trafico-de africanos 
11.0 julgamento dos tribunaes ingl<>zes. Disse elle: 
-o goveruo devia saber que esse bill jã tinba sido 
ann11nciado ao governo imperial em uma n.1ta 
dirigida pelo seu n1inistro residente nesta córte, 
na qual declarou que, se o gabinete brazileiro se 
recus'l~se a nova negociação para a repressão 
do trafico, o governo inglez se veria na necessi
dade de obrar por si só oeste objacto, e que 
deveria tambem lembrar-se do exemplo acont~
cido com Portugal.-Mas pensa o nobre deputado 
g_u& isto poderia escapar a'l gabinete de 2 de 
F~vereiro? Perguntarei qual o 1o·eio de se evitar 
o bill? O nobre deputado a preaentou um meio ; 
disse 4ue, se a notificação bouvesse 6ido feita 
previamente, se fosse acompanhada d<t regula · 
mantos, de propostas de leis ao C<•rpo legislativo 
afim de rO?gular o processo das presas, certamente 
teria o gabinete imperial evitado esse bill. Quanto 
se eng.1na o nobre deputado 'l O nobre deputado 
não vê que a Inglaterra fingiria não acreditar 
na sincaridade de nossas palavras e muito menos 
na stdticiencia dos esforços internos do governo 
do Brazil para a repressão du trafico ! Pensa o 
nobre deputt~do que o iOVerno inglez se satisfaria 
com a• dtligencias que tl:tellsemos no Interior do 
paiz! NAo vê que é impoasivel que a Inglaterra 
ceda da cooperaçlo da induencia immeosa que 
ella pretende ganhar com este objecto f De certo 
ata espef>loça é em meu conceito uma puerilidad~. 
Eu entendo, Sr. presidente, que havia um só me1o 
de evitar esse blll, que era fazer quanto antes a 
vontade da Inglaterra. A. Grã -Bretanha qaerin 
nm tratado de commerelo com o Braztl ; 88 18 
tivean feito eue uatado &l.uha-eo evitado o bill. 

:16 
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Mas porque não fez o nobre deputado em seu 
ministerio? Não o f~z por muito boas razões. 

Quanto aos oegocios do Rio da Prata, eu nada 
poderei accresceotar ao que na casa disse o nobre 
ex-ministro dos uegocios estrangeiros; comtudo, 
Sr. presidente, não posso deixar de repellir a 
responsabilidade que o nobre deputado pareceu 
fazer recahir sobre o gabinete pelos factos quo 
hoje se passào nas republicas do Rio aa Prat••· 
O nobre deputado disse que o governo brazileiro 
foi dar a essa intervenção uma cór americana. 
Não, senhorâs ; nem o governo brazileiro nem a 
nação brazileira , incorre em responsabilid~de 
alguma pelos factos qu~ alli se pratic:io. A inter· 
tervençiio armada nos ne(Zocios do Rio da Prata 
não foi por certo provocada pelo gabinete im· 
perial (apoiados) ; esta intervençãu estava ha 
muito teu1po tJ,..cretada nos conselhos da ambição 
(muitos apoiados), " seu objActo foi constante· 
ment• alimentado polas potencí"s ing!ez11, e fran· 
ceza. O termo dessa intervenção fo1 precipitado 
pelos esforços que essas duas potencias sern pre 
fizerão para prolongar a luta na(luellas repu
blicas. (Apoiados.) Se não fosse e procedimento 
des agentes diplomaticos, e dos almirantes fran
cezes e inglezes, ha muito tempo que a lut•\ 
dessas republicas do Ri da Prsta teria terminado. 
(Apoiados.) Quando a praça de Monr.evUéo estava 
a ponto de render-se, intervinhão irnmeditttamente 
os agentes diplom •1ticos e os almirantes fran · 
cezes e ingleze,.. (.Apoiados.) Duas potencias que 
sempre procedê~ãu desta man~ira precisaviio do 
Brazil para intervir ? O que decidio a inter
ver:ção nessa occ~siào foi a convicção de que 
o governo de Montevidéo, não podia já resistir 
a seus adv~rsarios. Se o nobre deputad11 quer 
uma prova disto, lêa uma nota dirigida pelo 
governo oriental ao nosso governo, solicitando 
o seu apoio, declarando que a praça não podia· 
mais rel<istir. e quem esperasse o contrario seria 
cego por n:io vêr vS facto~. 

O Sa. PAt1LINo:-Veja a quem foi dirigida a 
nota, e por quem foi respondida. 

O Sa. UaHANo: -E' nessa occa!tião que appa· 
receu a intervenção armada da França e Inp;la· 
terra. Foi este facto, Sr. pr~sidente, foi o e~tado 
a que estes negocias che~árão, estado prt>parado 
pa.las potencias ing!Pza P. fr •lnceza que dtcidio 
a :nterveuç:io '1 Qutl c,.racter amP.ricano tnm essa 
iutervançil.n ~ O Brazal, pOtbncia intHe~sada, 
olai~ada a sustP.ntllr a indep.,ndencia Je 1\lont•-J
vid~u f·•i inju~ta, inlqua e ·~scan•1alos>lm<'nte I!X· 
elu1do dR int .. rvençü ... O ministro doM E~tadu~
UnidoR "ffer••ceu " sua meJi11çào, ma,; ruio f·•i 
aceita. Existe caracter am~ricanl• nessa interven
ção "I N:io tl uma intervenção rn~ranltmte •uropéa, 
com Iins m"ramentt. corum~rc1aea? tApoiado.s.) O 
gnvernu do Brazil nã•• é re~pon&avel d., mandra 
alguma pelo~ factos que alli se têm praticado. 
V•-jamoR qual o fim des~a intervenç>ío. - A 
abertura e livre navegação doa rios interiores.
VeJ!l·:.:e o procedimento do ministro da Indaterra 
quando chegou ao Rio de Janeiro e a Buenos
Ayres, e a .declarsçã<> que o conde de Aberdeen 
fez ao muastro argentino que estava prompto 
a tr.atac com Buenos·Ayrea antes que cbeg~tsse 
o m1n1stro francez. A opposição estava sómente 
da parte de Rosas. Depois como têm procooido 
estas duas poleneiaa ? Outra seria sua conducta 
se o seu fim foase sómente uma paz desinteres
sada, m_as elles não cuidão da paz, cuidlio da 
navegaçao dos rios. O seu primeiro facto depois 
d.e rom~erem as hostilidades fui subire111 pelos 
r1os. E assim que tratão de estabElecer a paz 
nas republicaa do Rio da Prata, duas potenc1as 
que têm tantos recursos, quando podià'l apre
sentar forças .que immedlatamente forçassem a 
paz. Parece que o fim não é outro senão cansar 
a republica Argentina, porque Montevidéo já 
eat4 çausado1 não passa de um instrumento da 

França e da Inglaterra. E' preciso exhaurir a 
republica Ar·gentina, forçar depois ambas a uma 
paz, cuja consequencia seja a navegação dos rios. 
E-<Le é o fim que elles não occultão, e que todos 
os dias se declara nos parlamentos mglez e 
francez. 

Veja-se, pois, Sr. presidente, que não foi o 
gabinete de 2 de Favereiro que nrovocou a inter
venção armsda. O g•>Verno de 2 de Fevereiro 
desejava a pacificação daquellas províncias ; mas 
uma pacific11çà(l, digamos assim, pacifica, uma 
pacificação desintero:s~ada. O governo brazileiro 
não queria mai~ do que assegurar a indepeuden
cia da republica de Montevidéo, estabelecer a paz, 
e fazer a conv<!nçiio que o tratado preliminar da 
1828 obriga ~s dua potencias. No estado, Sr. 
presidente, em que esses negocias se collocilrão, 
qual podia ser a conducta do governo ? A mais 
estricta neutralidade ; e foi es~a a política que 
o govtJrno adoptou, e é a politica que deve 
continuar, por(lue o que ha de fazer mais ? 
Uair-se com a intervenção armada, aggregar-se, 
como por escarneo tem !!id•l co11vidado pelo 
governo oriental, a essas nações T Seria uma 
consa tão ridícula e desprezível, que não póde 
pa.;sar pela idéa de niuguem. Oppór-se-hia o 
governo á intervenção, eu traria em uma luta com 
o:ss~u1 du11s potencias 'l Seria loucura, e por con
sequeocia o p1·ocedimento que o governo deve 
continuar a ter é a mais estricta neutralidade. 
Nlio nos cansemos, senhores, não nos esgote· 
mos; entret11,nto o governo vá se preparando, 
D<•rque, no meu conceito haverá inf~tllivelmente 
êomplicações muito sérias depois da pacificação 
dessa republica do Rio da Prata, qualquer que 
;>eja o meio porque est~ pacificação se obtenha 
qualquer que seja o vencedor. 

Senb(lres, eu vejo a Frauça e a Inglaterra 
quasi de posse de Montevidéo. Eu vejo que Motl
tevidéo tem perdido quasi. ~odo o caracter de 
nao.ionalidnde (apoiados) ; r, C.lo;u<;iro estrangeiN, 
soldados estrangdros, mlwinb~' estrangeira ; as 
rendas da alf~tndH!:a hypúthtcaà~s. ver:didos os 
estabelecimentos put>licus, etc.; q:\e jtOVerno é 
e~te, s"nbores? Ondu está a nacionalidade deste 
governo 'l O que se pôde esperar de um tal 
~ovHrno 'l Eu n:'l.o vejo impossibilidad~ de sacri
ficar-se a propria isdepenJancig, dij "'1•llitt!vidtlo. 
Etl estimaria muito que RosaR, a~siu1 COinv 
sustenta um ~··ntim~nto tã;) .. minentemtlnte ame
ricano, mostrasse para com o imperi<} J,, Brazil 
maHI justiça, mais hen .. volet•cia : mais mf,.lizmcnte 
n:iol vejo e•,;es StlntiulflOt •S; e S•au obriga<Jo a 
c••nfessar que tnuho jus~oto receins da pohtlca 
de Ru>~IIR, quando obtiver o triulllpho no R1o da 
PratA. R 1sn~ sA osl<•nta coutinuat.lamente cheio 
d,, oiTensa~ d<1 Braztl; nunca ~~~ da por saLbfdto 
d11s nossas expl:caçõos. Sr. presidente, não nos 
eS•lU€ÇIIID08 do~sa nota de. seu ministro, dirigida 
ao gabinete imperial, :1a quai resumia todas as 
otrenliaS qu~ julgav11 t~r de nós rec~bid•l o se11. 
governo, e concluio pedindo seus passaportes. E' 
verdade que diz em outra n•,ta, que consultou 
o seu governo, e espera nova orllem ; mas até 
hoje ainda não veio a resposta, e esta nota, que 
talvez se pess" considerar como um manHesto de 
guerra, ainda subsiste em pé, ainda não houve 
solução della. E' preciso nunca perder isso de 
vista. 

Aqui, Sr. presidente, não posso deixar de notar 
a inJustiça com que o nobre deputado accusou 
o ministerio de 2 do1 Fevereiro até pelas com
plicações que deixou o ~abinete de que fez parte 
o nobre deputado. Senhores, a conducta do Sr. 
Sinimbú, em Montevidéo, póde ser attribuida. 
ao mi ni~:~terio de 2 de Fevereiro 'l Não foi elle 
nomeado pt~lo nobre depu.tado f Não foi no seu 
tempo que tiveriio lugar essas occurreneias des
agradaveis T Não se diz, não o tem dito o Sr. 
f:ilnimbú que obro11 couformt~ u iukucçõea que 
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recebeu do governo! Mas diz-se:- O gabinete 
de 2 de Fevereiro podia sanar as complicações 
que dabi nascerão l-Mas, como, senhores, se vós 
impOS!iibilitastes o governo imperial de seguir 
outro " 'e1o senão aquelle que vós tínheis esta
belecido, meio aliás conforme (!. dignidade e 
interesse do paiz ? Não foi o gabinete anterior 
quo propóz ao general Rosas retirar a nota 
do no<so ap;~nte diplomat•co o Sr. Dna:te da 
Ponte Ribeiro, comtanto que o governo argentino 
retirasse a nota que lhe tinha dirigido ; por isso 
que o no11so aAentt! tinha respondido a essa nota, 
e ellll e a resposta eriio connexas u~ra com a 
outra, e nã'' se podião s~parar 't O que queria e> 
n<>bre deput><do que fizesse o gabinete <:le 2 de 
Fdvo>rcirv ? Que retirasse a sua nota sem que 
Rosas tive,-,.e retirado a sua, que a•1teriormente 
hav ia dirigido? Pois, s-nhores, se o governo 
argentino nunca quiz retirar a ~ua nota, o HOSso 
~toverno é que havia dõ retirar a nota que havia 
dirigido o nosso encarregado de negocies em res
posta á de Rosas ? Se o governo argeutino quizesse 
retirar a sua nota como o nobre deputado havia 
proposto, não havia duvida. 

Portanto não existem complicações novas; todas · 
ellas, pelo menos as mais graves, são verificadas 
no temp'' da administração do nobre deputado. 

Agora, Sr. presidente, passando a fallar sobre os 
neRoeics internos, direi que a camara actual não 
podia deixar de dar ao gabinete de 2 de Fevereiro 
um voto de louvor e agradecimento. (Apoiados.) 
s~nhores, examinemos seus factos, vejamos a 
marcha d~:ssa administração em todos os obj cctos 
que! dizem respeito á administração publica. Qual 
foi a >~ua conducta sobre a tranquillidade publica do 
paiz 't Não vemos que este mini~terio restabeleceu 
a paz no Rio Granda do Sul ? E de que manAira. 
Sr. presidente? De maneua que os partidos se 
abraçavão e reciprocamente se d~vão os parabens, 
ficando apagado seus odioa e resentimentt's, q11asi 
sempre consequencia da repressão legal. Compa
renws essa pacific&ção com aquella que podião 
couseguir os nossos adverl!arios, se acaso a con
Reguissem ; supponhamos que por meio de cons
tante repressão os nobres deputados tivessem 
pacificado aquella prl'vincia, os resultados serião 
semlllbantem~nte lisongeirús e sati>•factorios Y Não 
veríamos muitos jazertlm nas eadêas, outros pro
cessados e perseguidos ? A pacificação devida ao 
ministerio de 2 de Fevereiro é uma pacificação 
~tlorios>~, a qual os nobres deputados não poderião 
de maneira alguma conseguir. Quaes os meios 
que atá então tinhão sido empregados Y Compa
remos a pacificação de Minas e S. Paulo, de que 
os nobrl!s deputados parecerão alardear, com a 
das Alagóas : comparemos os resultados; como 
pacificastes Minas e S. Paulo? Por :lt<portações, 
por medidas excepcion,es, por medidas severas, 
oppressivas, que não parecião ter termo por um 
recrutamento espantoso; tudo cheirava a oppressão, 
tudo tendia a inspirar o terror. Nas Alagôas 
como se pacificou a província 1 Lançando o véo do 
esquecimento sobre o passado. Os adversarios ao 
ministerio entenderão dever levantar o estandarte 
da Medição contra o seu delegado, mas o governo 
perdoou e esqueceu tudo. 

O Sa. FE1UUZ:-O Sr. Souza Franco que res
ponda. 

O Sa. UBB&No:-0 Sr. Souza Franco não póde 
responder a isto senão no sentido em que estou 
fallando. Compare-se a PI\Cifl.cação das AlagOas 
com a de S. P .. ulo e Minas, e ver-se-ha que o 
governo conseguio traoqulllisar o paiz, e me~mo 
o conseguia . por um meio saudavel, á satisfação 
de todos, por um meio que não supplantou a liber
dade do cidadão. 

A respeito da segnrança individual !aliarei tam
bem, porque o nobre depntado pelo Piauhy disse 
que nio bastava o paiz estar traoquillo, mas que 

era preciso que os direitos indlviduaes fossem 
respeitados. Podemos negar a solicitude do Sr. 
ex-ministro da justiça a respeito da segurança 
indivirl ual ? Eu chamo a attenção dos nobres 
deputados sobre o respectivo relatorio, e hão de 
em suas colisciencias confess>1r que o ministerio 
~e 2 ~e Fevereiro ~omou muito a peito a segurança 
IDdlV!dual no pa1z. Quando se vio em outras 
€p<1Cas dare111-se proviJencias ácerca das partici
pações dos presidentes que o;ommunicavão tal e 
tal assassi:lato em tal e tal parte ? Nos ministerios 
anteriores taes participações ião para baixo da 
mesa, não se importo1vão os ministros com ellas · 
mas no relatorio dn ex-ministro da justiça nã~ 
hà•> de encontrar ist.> ; ddló vêm -se ordens as 
mai:; terminantes e solicitas para perseguir os 
criminosos, até indicando os o;eus nomes, que 
corumetterão tal e tal attentado, e circulares aos 
presidentes para os perseguirem se muaassem de 
província; e apezar de confiar muito nos seus 
delegados, não deixou do; providenciar por si a 
prol da segurança individual e de propriedade. 
Espero que o gabinete actual continuar{L na mesma 
marcha, e qutl terá em muita consideração a 
segurança individu•ll e de propriedade em todo o 
imperio. Não pareça isto impossivlll; havendo 
boa vontade e zelo, póde-so conseguir um melho
ramento ebpantoso. 

Donde deriva esss immensidade de crimes ? De 
um preconceito espalhado na população que é 
generoso dar ~tuarida a faccinorosos que procurão 
abrigo, e da falta d;, apoio das autoridades subal
ternas em perseguir os criminosos. Tenha o go
verno fo~ rça, esteja disposto a executar a lei, 
exija dos seus del'lgados o cumprimento de seus 
deveres, não haja no imperio uma casa, uma 
fazend~t inaccessivel á acçào da justiça (apoiados), 
e eu prometto que a segurança individual ha de 
muito melhor11r. 

SP-nhores, eu não qt- .- ro perseg-<~içào, nunca a 
quiz ; os actos dll minha vida, o meu caracter 
não podem dar argumento a ninguem para ms 
reputar sectario de uma política perseguidora. 
Quaes são, Sr. presidente, os bens que desejo para 
nlinha provincia e para o paiz todo ? · A mora
lidade, a segurança individud, a segurança 
de propriedade, e que os a,;sassinos e crimi
nosos sejão punidoR, seja qual fór o seu credo 
politico. Ainda hoje disse o Sr. ministro da 
marinhR que os crimes muitas vezes se aeylii.o 
nos partido,; ; mas os partidos que repillão o 
o crime, e o castiguem ; nõs assim o temos 
feito constantemente. As nossas folhas estão con
tinuadamente ridicularisando este preconceito de 
dar guarida aos criminosos. Aioda ha pouco um 
individuo pettencente ao nosso lado que commetteu 
um crime foi repellido da maneira a mais po>~itiva 
pelas folhas publicas, declarando-se muito positiva
mente que não P.e•~ncia ao parti~o, que não pod~a 
pactuar com cnmmosos. iApotados.) Fo1 demi-
tido e processado. · 

Se sempre assim se procedesse, se as autoridades 
subalternas contassem sempre com o apoio das 
autoridades superiores para repressão dos crimes, 
muito havia mos de melhorar. O ministerio passado 
fez muito neste seotido; mas aioda resta muito a 
fazer, e por isso, por minaa· parte, não posso 
deixar de dar ao gabinete de .2 de Fevereiro os 
parabens pelos melhoramentos que consegulo oeste 
ramo, ou pelo menos pela solicitude com qne se 
empenhou neste objecto. 

A respeito da liberdade politica p6de-se neg_ar, 
Sr. presidente, que o miflisterio de 2 de .Fe
vereiro não a atacou de maneira nenhuma? Com
pare-se a eleição . leita em 184:4 com a eleição 
feita 8Dl . 1~: que disparidade não ha eatre 
estas eleições? O que fez o governo em 1&4 f 
Dizem os nobres d6putadoa que reagio sobre 
o pai?. ; mas como havia de consetvar em
pregados qae nio erio ileua alllados, q"~&e pre-
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curavão empeeer a sua marcha 1 Aqui me per
mittirá V. Ex. que eu chame a attenção da 
cnmara sobre os factos padsa<iQs. Vós diz<lis hoje 
se~uir a política da couciliação. O ministerio de 2 
de Fevereiro quando se org&nisou, e apresentou-se 
na casa, queria a pol1tica do conciliação ; mas 
eMào o que diziei,;? Nada ; ou vós ou nós ; não 
queremos conciliação. (Apoiados.) 

Sr. presidente, este precedimento é tanto mais 
iDKUStentavel e reprebensivel, quando se observa 
que os nobres deputados ainda hoje dizem que ::.s 
homens que formavào esse gabinete erào de suas 
idéas e princípios. Pois se elles pertenciào ao 
vosso circulo, stt seguião vossas idéas, formando 
elles o gabinete e apresentando a bandeira da 
conciliação. porque !hes fizestes guerra tão desa
piedade f Não se vos póda entender senão attri· 
buindo o vosso procedimento ao motivo de que 
não erào as vossas pessoas que estavào n , pod'!r. 
(Apoiado$.) Que pretexto fostes procurar para 
fazer a guerra contra esse gabinete? A amnist·ia 
dada para S. Paulo e Minas. Pois um partido 
que se põe em uma oppositão violenta e desregrada 
só porque uma amnistia foi applicada a movi
mantos sediciosos, póde dizer que segue a politica 
da conciliação 1 O escaodalo che~tou a este ponto, 
aue existindo uma a111nistia per111anente para o Rio 
Grande do Sul, onde reinava a rebellião, foi re· 
vogada essa amnistia só para se -poder negar a 
S. Paulo e Minas t E para que, senhores, tanto 
rancor 1 Pllis não havia rancor c:ontr11. os rebeldes 
do Rio Grll.nde do Sul, e havia-o contra os de Minas 
e S. Paulo 1 Porque, senhores? Queria-se, Sr. 
presidente (não se póde descobrir outras vistas}, 
queria-se perpetuar os procetisos para o tempo 
das eleições. (Apoiados.) 

O Ss. MElRELLEs:-A.hi é que está o negocio. 
O SB. URIIA.No:-Querião est& arm'\ poderosa e 

invencível para esse tempo. E são estes os homens 
que podem vir hoje accusar os outros de perse
guidores, que podem vir hl•je invocar a politica 
da conciliação 1 

Sr. presidente, cabe aqui explicar uma parte 
do men discurso de uma das sessões passadas, 
que tem sido torturado, pernlitta-se-me dizer, 
sem siDceridRde. Eu disse que no estado em que 
o paiz estava dividido em dous partidos, querer 
governar por meio da distribuição igual dos em
pregos de confiança era utopia, aería eol\duúr 
o paiz a um estado anarehieo. Eu exemplifiquei 
na guarda nacional e na policia, e perguntei 
co~o seria possível baver disciplina em um corpo 
cUJO command,.nte fosse saquarema e os officiaes 
Santa Luzia ou praieiros; como seria possível 
haver policia em uma comarca onde o delegado 
foes!l àe um partico e o subdelegado de outro, 
e VIce-versa? Não seria isto provocar choque 
entre as autoridRd~s. e estal>Biacer a anarcbia no 
paiz ? Mas di>qui ee segu~ que eu queira per
seguições 't Pergunto SQS nobres cieputados se não 
considerãú utopia a polittca da conciliação tal 
qual acabo de ex pôr ' 

(Dirige -se um aparte ao orador.) 
O Sa. UBBA!'IO:-Quem póde exigir a demisi\ão de 

empregados de fazenda, que estão arrecadando os 
dinheiros. publicas. que não os subtrahem, e qne 
não bosttlisão o governo 1 Nunes desejei taes 
demissões; se desejo a demissão:de alguns desses 
empregados não é por estes princípios, á só
menu por atuoçAo ao melhoramento das rendas 
p~blieas . á !l~el~dade na saa arrecadação, mas 
nao é por prtDClpio de partido. Sr. presidente, 
quem pen1a assim não póde de maneira ne
nhuma querer peneguições. Agora explicarei 
ao nobre deputado o mea penaamento a respeito 
da politiea da conc!Uaçio: a folitiea da conci
liação eu a en\endo pela fte obsenanela da 
eonaütuiçio e du leis, pelo respel~ á segurança 

e garant!~ dos d~reitos de cada um ; que cada 
u~ se_ JUlgue livre naquillo em qne a lei o 
dctxa hvre ; que. faça cada um o que entendtlr 
sem otr<lnsa da let ; qua :>e respeitem os díteitos 
dos outros ; que ninguem tenha medo de sua 
prop~iedade e vida(apoiados}; isto é que é a 
pohttca da concordta e da conciliação ; mas que 
o comma?daute desse corpo seja de um parlido, 
e oa oftictaes de outro, que o delega::lo s*'ja sa· 
quaremll, e o subdele_gado Santa Luzi11, 1sto é 
anarchta. Que ~Çaraatta poderia resultar para a 
segur,•nça pubhca, e mesmo individual desse 
estado de choqus e de conflagração continua 
entre &3 diversas autorida·ies 1' Se o nobre de
putado fosse ao poder, quereria pôr em pratica 
esse systema 1 Creio que não. 
Ma~ diz o nobre deputado que os homens 

honestos uma vez que teohão o merecimento 
saber e virtudes, dev~m ser _escolhidos para o~ 
empregos,. qualqner que se]a a sua opinião, 
porque, dtsse o nobre deputado de Goyaz, o 
homem bonesto é incapaz de atraiçoar o go· 
verno , 

Mes eu chamarei a attençào do nobre deputado 
- p~ra os que _furão demitlídos em todo o imperio: 
.dma que erao honestos ? Correi as folhas do 
Jornal à~ !!ommercio na córte e dos periodicos 
nas prov1nc1as, e vécle a serie de descomposturas 
que ahi se publicárão por occasião de suas de
mis~ões, dizendo todos :-eu me glorio de ter sido 
demittido e de acompanhar a sorte de tantos 
homens illustres ; eu n•e envergonharia se mere· 
cesse 1> confiança desse governo-. Isso diziào 
elles depois da demissão, mas nenhum a pedia. 
(Risadas.) Ora, homens que esta vão servindo ao 
governo, e que depois de demittidos declarão que 
considerão a demissão como honra, porque o 
governo não podia merecer a sua confianç>~, tsses 
homens são honestos ? No sentido do nobre de
p~tado de Goyaz, homem honesto é aquelle que, 
nao podsndo servir o emprego demitte-se, não 
e~pera a demissão para acbincalhar. A consa 
cb•·gou a um ponto que qualquer alferesinbo 
da guarda nacional, qualquer individno muitas 
vezes desprezível ou p~rfeit~ nullidade dirigia o 
o seu officio ao governo, declarando que recebia 
a demissão com honra e gloria, porque assim 
acompanhava os homens d~' virtude e saber 
demittidos pelo miuisterlo. Ora, corno queriào 
que se eonservas11e esta gente 'f D~pois, tendo 
vós estado no poder t•,nto tempo, tendo vós 
para manter o vosso partido eatabelt!cido auto· 
ridades todas vossas, dE> modo que escapou um 
s6 que pensasse de um modo opposto ao vosso, 
o ministerio de 2 de Fevereiro, subindo ao poder. 
e sendo guerreado pelo vosso lado, não havia 
de fazer remoções ? 

Aqui cabe dizer alguma causa em justificação 
proprio. 

O nobre de-putado pelo Rio de Janeiro quando 
fi\Uava lembrou-se de que nós já tiobamos sido 
aUiRdos, e nessa parte foi vivamente apoiado pelo 
nobre deputado da Bahia. 

O Sa. FEBBAZ :-E não é uma V<Jrdade f 
O Sa. Uru!ANo:-Jà nesta casa me expliquei a 

este respeito, mas devo agora fazêl·o mais ampla
mente. 

Engana-se quando diz que apoei o gabinete de 
19 de Setembro, porque tomei assento na casa em 
1839, e o nobre deputado sabe que o ministerio 
de 19 de Setembro tinha sido jé. demitticlo. No 
anuo de 1839 todos os que farão deputados nessa 
época hão de recorJar-se que eu não estive ligado 
decididamen~ a nenhum partido. Muitas vezes 
votei com a oppesi.ção, e outras vezes com a 
maioria. Era deputado novo, não tinha uma po• 
litica fixa, não tinha interesse em tomar um 
partido decidido, e por consequencia me conservava 
nesaa posiçio, votando conforme achava de justiça. 
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Em 1840 bouve a grande questão da maioridade. 
Eu fui anti-maioriats com o meu nobre amigo o 
Sr. Nunes 'Machado, e fui muito decidido, porque 
entendi que a cou~t1tuição . não permittia esse 
acto : fof um principio de convicção minha. No 
auno de 1841 eu votei pela lei da r~fvrma do 
codigo. 

O SR. FERRAZ: - Fallou contra as eleições da 
Julho. 

O SR. N. MACHADO:-Sim, ~enhor, porque forão 
feitas a bayoneta na minha terra. 

O Sa. UaBA.No:-No annu d11 1841 votei pela lei 
da reforma do codig(l, reconhecendo que tinha 
muitos defeitos, que a pratica podia corrigir. Na 
intt:rpretaçã.o do acto addicional fallei contra 
muitos artigos della e defflodi outros ; mas deve 
&aber o nobre deputado pelo Rio de Janeiro que 
mesmo no anno de 1841 a minha ligação nunca foi 
tal que estabelecesse uma solidariedade. Votei 
pela adopção da reforma do codigo, mas nunca me 
declarei ministerial, nunca tomei .a posição que 
boje occupo. 

Sabe-se bem que nas cabalas que se fazião 
para eleições de commissõ'ls nunca se me deu 
uma ceduls, nunca se me fallou para tal. Não 
tinha eu por consequenci!' uma ligação tão perfdta 
como hcj~ tenho nesta casa. Isto foi em 1841. 
Mas vt>jamos depois 1isso. Todos os factos pelos 
quaes esse ministerio mereceu tão grande res
ponsabilidade perante o paiz são ou não p<>steriores 
a essa época? Eu fui pMra minba província, Sr. 
presidtsote, persuadido, assim como hoje estou, 
que a lei dll reforma, executada tl.elmente com 
int~nções benignas e justas (apoia<(os), não poderia 
pelo menos causar tantos male:> ao paiz como tem 
causado. M>~s o que se fez, senhores ? A reforma 
do codigo foi convertida em lei eleitoral. Podia eu 
prever, Sr. presidente, o decreto de 4 de Maio, 
que entregou as eleições a delegados e subde· 
legados, quando eu os considerava meros agentes 
policiaes? Poderia eu adivinhar que ellP.s virião a 
:;er os dictadores das eleições ? Onde está a miuha 
responsabilidade pelas medidas tomadns parn a~ 
províncias de Mmas e S. Paulo? Approvei e~ 
nunca deportações, deportações escusadas, essas 
medidas oppressivas e iníquas que para alll se 
tomárão; essas ordens, Sr. presidente, expedidas 
para as nrovincias, nas quaes, como já aqui se 
lembrou; se dava faculdade ampla, carta branca 
para os presidentes de província tomarem quaes
quer medidas contra quat>sQuer pessoas, conforme 
as circumstancias? (Apoiados.) Poderei eu es· 
quecer a maneira por que se frlZ a eleição, debnixo 
das impressões do terror, debaixo das impressões d.o 
triumpho, quando as províncias todas se acbavào 
em um estado de torpór, quando a cheg>~da de um 
vapor produzia uma a:fllicção, uma consternt~ção 
geral, quando as tropas vivião em continuo movi
mento sem se saber os motivos? Quando mesmo na 
minha província se inveo~ou uma conspiração para 
deportar umas poucas de pessoas? Ora, depois 
de passados todos estes factos, vim aqui !>ara a 
camara, e qual foi o meu procedimento? Imme
diatamente me colloquei na opposição. Veio outro 
ministerio, e quer o nobre deputado uma prova 
de que mesmo os nossos advarsarios são réos 
confessos 1 Eu lh'a posso apresentar. Lembre-se 
o nobre deputado quan-io se formou o ministerio 
de 20 de Janeiro, do que elle disse, sendo aqui 
interpellado se a sua política era a mP.sma do 
ministerio anterior. O horror que elles mesmos 
tinhão a essa política, a convicção da indignação 
em que sabião ter cehido essa politiea na po
pulação, lhes fez dizer:-não somos continuadores 
da política de ningoem; temos política nossa-. 
(Apoiado8.) O nobre deputado ha de se lembrar 
bem disto, porque por esta razão principiou a dar 
apoio a esse ministerio, a>orque via que uão seguia 
a politica de ninguem senão a sua. 

_0 Sa. SouZA MARTIN$:-N>io ha ninguem que 
nao diga o mesmo. Isto é uma perfeita illusão. 
. O Sa. URB.o.Nll : -Niio é assim. Quando um par· 

tido tem c-mvicçào da lt>galidade de seus actos, 
repelle-os acaso ? Não de certo. Os ministros 
dbserã?_ que a sua. po_litica_ era outra, por'l.ue 
C?nhe~tao o grá'l de mdtgnaçao que a ~'la polihca 
tmha tnfund•do na população. Quereis ainda outra 
confissão? Essas m~didas que o gabinete disse 
ser furçado a tomar pela força das circumstancias 
entrárão nunca em discussão para terem a ap
provação d'? C?_orpo legislatjvo ·? (.Apoiados.) 
Porque rece1avao a d1scussao com uma maioria 
tão compacta e decidida? (.4poiados.) Que medo 
havia T 

O Sa. D. MANOEL: -E11 o pedi muitas vezes, 
e peço ainda, mas não querem os outros, porque 
têm medo. . 

MUITOS SENHORES:-Oh l oh l (Risadas.) 
O Sa. D. MANoEL :-Rião-se .... tendes me<lo 

e muito medo que o paiz conheça os vossos 
erros. 

O Sa. URBANO:-Eu não poderei negar que a 
bandeira que os nobres deputados arvorárão 
podia s principio seduzir. Com effeito, a bandeira 
da ordem, quando o paiz estava quasi todo em 
desordem, e a cada ca•1to apparecia uma sedição, 
um movimento • com a corõa em mincoridade, 
parecia bandeira propria para seduzir ; mas exa· 
gerári\o até um ponto espantoso o seu principio 
de ordem. Sr. presidente, eu chamarei a attenção 
da maioria da camara para essa celebre proposta 
sobre os abusos da liberdade da imprensa, esse 
garrote que infallivelmente se dava á imprensa, 
contra o qual eu tive a honra de apresentar um 
voto separado. Sr. presidente, o que se via nesta 
proposta ? Todas as provocações feitas pela im· 
prensa erã? Igualmente punidas com as mesmas 
penas impostas aos proprios crimes, ás proprias 
allusõAs ; de modo que quem disse~se:-a offensa 
de fulano só se pôde lavar com sangue-. era 
punido como> assassino, e ainda mais rigorosamente, 
por1ue, além disto, se impunha uma pena pecu
niaria enorm~ e espantosr.r. de contos de réis, e 
depois ainda bavia uma prope>~>ta de cauções. Não 
me recordo qual era a menor pena pecunlaria, 
mas erão penas muito grandes. Ora, senhores, 
uuem é que ia ofrerecer caução, por e::s:emplo, 
de 6:0008 pura fazer uma correspondenciasinha em 
um periolico, porque o editor de certo a não 
publicaria sem essa caução ? Não era isto acabar 
absolutamente com a imprensa? E, Sr. presidente, 
o maior rigor estava nos crimes politicos. Quem 
provocasse de qualquer modll, Isto ~. quem se 
presumisse ter provocado uma rebelliao, era pu
nido como rebelde, como aquelle que effectiva· 
mente tivesse feito a rebellião, e ainda mais 
severamente, porque de mais soffria a pena pe· 
cuniaria. 

O Sa. D . .MA.NoEL:--Legislação semelhante têm 
paizes multo illustrados. 

O Sa. UaBANO:-Portanto, exagerárão muito o 
principio de ordem ; e desde que o exageràrão 
tanto, todo o homem que tivesse amor ao_ s~u __ _ _ 
paiz, e sentimentos de ordem e Uberdade, nao 
os podia acompanhar. _ 
· Sr. presidente, está ouvindo a camara a razao 
por que não pude continuar a apoiar aquelles que 
por muito pouco tempo apoiei, e que não s~i mesmo 
se apoiei: apenas votei por algumas medidas que 
elles tambem desejavão. 

Agora, Sr. preside~te. não _,oderei ~ei~ar de, 
em nome da commissao, repellu uma \DStnuaçito 
que DI\ casa se tem feito. 

Tem·se dito que o elogio dirigido ao ministerio 
de 2 de Fevereiro importa uma coacçio i corôa 
para toraar a chamar eatea iodividuoa para o 
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~overno. Realmente é uma accussçiio tão extra
VIlgante, tão illogica, tão hracíonal, que . não 
,;o>i c ,,111o pud<>ss~ t<'r cab•mento na caheça _JUdi
ciosa d<J nobre deputado. Po1s, sr.nhore~. Jtzer a 
camara que o m iniôtenu pa~sad,) tPve uma pvlit1ca 
conforme os intere~ses e necessidades do puiz, 
promP.ttendo ao actual o mesmo apoio, por issv 
que espera que siga a mesma polit1ca, . é isto 
coa<>ir a corlJa a chamar os outros muustros ? 
Os "'nobres deputados, que tanto ela mão hoje 
pelo restabelecimento do systema represAnta
tivo querem uo:< privar da facu!J,;de de declarar 
ao governo qual é a nossa politica 'f Não podemos 
dizer que a politi.;a pas,aJá nos .. gradou, e 
que queremos que continue a me~ma? E' isto 
forçar a coróa ? Os nobre!; depute-dos sabtm, e 
devem reconhecer que é das attrihuições da 
camara, não só significar ao gov~rno a sua 
política, e declarar a pol~tica com a qual pretende 
dar-lhe o :;eu ap01o, como mesmo neg .. r-lll'o 
redondamente. A cau:ara póde fazer opposiçi\o 
ao governo, não obstante ter sido nomeao.lo pelo 
poder moderador, e não poderá elogiur uma 
politica qub no seu conceito marchou de accórdo 
com os interesses do p2iz, sobretudo quando 
c.>ntinúa a apoiar aquelles que posteriormente 
merecerão a confiança da corôa? Mas eu creio 
que a. iusinilação não vale nada, P'•rque eu tenho 
üYUito mais confiança, espero muito mais da 
sabedoria daquelle a quem essa insinuação po
deria tocar, e que conhece perfeitamente quatJs são 
os estylo, as condições do sy::~tema representativo 
{apoiados), que ba de viver, e só está disposto 
a viver com estas condições e estylos. (.dp&iados.) 
Por consequencia a insinuação não tem efieito. 
(Apoiados.) 

:Sr. presidente, como membro da commissão, é 
tambem do mbU dever em1ttir a opinião da com
mislliio a respeito d11s emendas que forão otl'ere
cidas. Pec;o portanto a. V. Ex. que as mande 
trazer. (E' satisfeito.) 

Temos du11s emendas do Sr. Moura Magalhães: 
UDlf\ dell•IS diz. (U.) 

Em verdade. Sr. presidente, as lei11 devem ~er 
a. expr~s~ão dn11 n6cessidades publicas, istrJ 6, 
devem ser o remedio para as neces~idades pu
bhca~ ; mas eu entendo que nllo 6 um erro dizer 
que us leis são a expressão da vontade nacioMI. 
Elias silo o remedio b neceM&Idades pubheas; 
i.; to explica o objec:to da lei: ma<~ o fonte , a 
or\jlP-m Oll lei nAo é eer,amente esta. é a vontade 
nacional, aquella que a.té dll pod.;r, que lhe 
c:ommunica autoridade e força. F"i por iii&O que 
a commiasii.> disse :-que ~t'ja uma fiel expres..ão 
da vontlldo nacional,- querendo ~;lgnificar com 
isto o llSsentimento da nação. 

A outra emtJnda é ao perlodo oitavo Eu en
teado que esta emenda poderia passar se a camara 
a adaptasse, ma5 que não é precisa, e c.1nsídero 
injusto o reparo que o nobre d"putado fez, bem 
como outro Sr. deputado pela Bahia, a respeito 
do descaramento que el!e notou n11 resposta !l 
falla do throno. A commiz>são não podía d:zer 
mais do que disse, e creio que se exprimia ainda 
com mais energia do que o nobre deputado o 
pretende. O nobre deputado quer que se diga-

_ _.lou_var,-=._mas ~ app.laud.ir =-é_ m.ail3_que_l9_u.Yªr 
é louvar com estrondo. O nobre deputndo propõe 
que se diga que a camara está prompta a sus
tentar o protesto; e a com missão diz:-a camara 
toma parte no protesto.- Ora, tomar parte no 
protesto que o governo fez, ereto que é a phrase 
mais expressiva de que se poderia usar. Quem 
toma parte em um acto approva-o, sauceiona-o, 
e sustenta-o tanto quanta -está no seu alcance, 
e por consequencia tomar parte e o mesmo 
que sustentar. Julgo pois que a emenda do 
nobre deputado não é precisa. TodaVia, se a 
camara a quizer approvar, a commissão a não 
·rejeita. 

Termino aqui o meu pequeno discurso. Muito 
mais p·•deria dizer; mas já te~ sido dito, e seria 
enfactoudo repetir o que já se tem dito. 
Fi~a a tií:~cus&ào adiada p~la hora. 
Lev•mta-se a :>essão. 

Sessão em 2'2' de ](alo 

PRESIDENCIA DO SR. MUNIZ TAVARES 

8U:'IIWRIO. - Ex.pedient~.- 0Ydem do dia. - Re· 
forma da guarda ?lacional. Discursos e emendas 
dos Srs. Machado de Olivei1•a, Rebouças, Coelho 
Bastos, Tavar~s Bastos e Ferreira Penna.
Voto de gracas. Discursos dos Srs. Fe1'1·a; e 
França Leite. • 

A's 10 horss e 40 minutos da manhã abre-se a 
sessão, lê-se e approva-se a acta da antecedente. 

EXPEDIENTE 

Um officio do secr•ltario do senado, participando 
que, l!or officio do ministro e secretario de estado 
dos negc>cios da fazenda, constou ao senado que 
S. :M. o Impt>rador houvd por bem sanccionar a 
resolução decl •rando que a lei do orçamento para 
o exercicio de 1815 a 1816 continúa ern vigor por 
mais seis mszes.- Fi~a a camara inteirada. 

Remette-se á commissão ;te f,lzeoda o requeri
mento de Mme. Simon, p.;dindo a concessão de 
quatro loterias para o estabelecimento de uma 
companhia dramatica. franceza no t!leatro de S. Ja
nuario. 

Nà,, ha mais expediente. 
Entra em discussão, e é approvado sem debate, 

·o ,;ej.!uinte requerimento: 
« Requeiro que, pela respectiva repartição, se 

peçào ao gtJverno os relatorios apresentado~ pelo 
direclor do arcbivo publicc, assim como quaesquer 
papeis que tendão a mostrar o estado em que se 
acha aquelle estabelecirnen to. 

« Paço da camara dos deputsdos, 26 de Maio 
de 1846.- Marinho. » 

ORDEM DO DIA 

R1!.FOilMA. DA GUA.RDA NACIONAL 

Continúa a discussão do art. 2• do projecto s.,bre 
a reforma da guarda nacioual. 

u Art. 2.e As Kuardas nadonaes estarão subor
dinadas lls autoridades policiaes e criminaes, aos 
pri'Sidente~ das províncias e ao ministerio da jus
tiça. 

« Quando ella!l se reunirem, todo ou em parte, 
onde não residir o ministro da justiça ou presi
dente da província, serão subordinadas á maior 
autoridade policial do lugar. Exceptua-se o caso 
em que forem mandadas pela autoridade militar, 
caso ~m qn9 lhe serão subordinadas. » 

O Sr. Maêb.a.do de 01lvelra:-Não acho 
muito explicita a segunda parte do segundo pe
riodo do artig11 em discussão a respeito dos ea~;os 

· -em -qu~ a-guarda-nacional--de:ve-ser-CQmman~ada 
por chefes militares ; e por isso peço á illustre 
commissão que me ccnsin~a o1lerecer uma emenda 
a este artigo. 

E' lida e apoiada a seguinte emenda do nobre 
deputado: 

« Emenda á segunda parte do segundo período 
do art. 2•: 

« Exceptua-se o caso em que, estando ellaa em 
serviço de destacamento, aa fôrma do iit. ôo da 
lei de 18 de Agosto -de 1~1. ou reunidas por essa 
autoridade policial para o 11m de auxiliar a qual
quer força miUts.r -que seja empregada oa .manu-
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tençiio da ordem publica, forem commandadas por 
chefes militares, aos qnaes serão subordinadas. 
-S. a· R.-Machado de Oliveira. » 

o Sr. Rebouças:-Eu não duvido sustentar 
a emenda, porque :> meu fim pedindo a palavra 
era pedir á casa que votasse pela suppressào d~s 
palavras do art. 2•:-e estarão subordinadas ãs 
autoridades policiaes e criminaes.-Verdadeira
mente as guardas nacionaes não estão s11bordi· 
nadas, isto é, não estão debaixo das ordens senào 
das autoridades políticas e administrativas, e não 
das autoridades polieiaes e criminaes (apoiados) ; 
porque, a respeito destas, as guard>ts nacionaes 
não são senão Ruxiliares da exec11ção de seus 
~andatos; os subordinados das autoridades poli· 
ciaes e crimlnaes são> os seus officiaes de justiça, 
os agentes prescriptos pelas leis policiaes e 
criminaes para darem immediata execu.,;ão de suas 
ordens. Quando as autoridades policiaes e judi· 
ciarias estiverem munidas das ordens de seus 
superioras, que demandem maia força para 11erem 
etrsctivas, então recorrem ao auxilio das guardas 
nacionaes ; fóra disto, as guardas nacionaes 
occupão-se de obedecer directameote aos seus 
chetes, e até mesmo o artigo na sua segunda 
parte e os arts. 15 e 17 sustentão o que digo. 

Agora cumpre attender qu<l officiaes da guarda 
nacion :1l existem de toda a categoria ; e como na 
ordem destas categorias se póde admittir que um 
official da ~~:uarda nacional seja subordinado a um 
subdelegado e a menos que um subdelegado, a 
um inspector de quarteirão, que é tambem uma 
autoridade policial ? Por consequeucia, eu pro
poria que se supprimissem as palavras-autori
dades po\iciaes e criminaes ;-que as guardas 
fiquem subordinadas ao ministro da justiça, aos 
presidenttls das províncias, e é.s autoridades 
policiaes que forem de maior categoria do lugar, 
na conformidade da segunda parte, admittindo a 
emenda do honrado membro que me preeedou. 
Ao depois, as relaçõe:~ que se duàl) entre as 
autoridades administrativas e políticas e as c1vis 
para com as guarJas nacionae~. nos nuxilios que 
devão prestar és autoridades pollciae~ e criminaes, 
os regulamentos d0 governl) estabelecerAõ. Nem :ie 
entra em duvid'l para cou1 essas autoridad.,~ aa 

·ellas compreheudem bem as suas f11ncçõe~, porr1uo 
não ha nada dtl novo do que s~ prat1cavr1 coon 
as milicia.s; sempre a~ millcias se prt~stAri\o és 
autoridadetl pollciRes e criminaos; mas quando ? 
Q11ando ellas o requerião pura a pr"mpt11 ~ boa 
~>xecuç:io de Kuas ordens, não S>ln.:lo ba~tante oa 
<'lllcines de justiça rara as ex•lCUtartlm com a 
efficacia que o bem da aJministraçdo da justiça 
ex•~ia. 

E' lida e apoiada a seguinte emenda ria Sr. 
Rebouças: 

« Proponho que se supprima do art. 2• as 
palavras-ás autoridades polic1aes e criminae<~. 
-Rebouça.s. » 

O Sr. Ooelho Ba•tos:-Sr. presidente, 
eu fui prevenido pelo nobre deputado nas rt1l~xõe& 
que fez sobre o art. 2• ; mas o nobre deputado 
me permiltirá que lhe offereça algumas conside
rações. 

A emenda do nobre deputado não me parece 
tão completa como elle pensa, porque o art. 2•, 
pela maneira porque está redigido, não póde 
passRr ; é preci11o prevenir uma hypothese, não 
prevenida pela emenda do n~bre deputado ; é 
aquella em que os guardas naciooaes se devem 
prestar ás a11toridades policiaes, na fórmll do 
art. 3•. No tempo das ar.tigas milicias é verdade 
que, quando as autondades policiaes e crtmmaes 
querião algum auxilio dos corpos milieianos, o 
requisHavào ã autoridade competente ; mas o 
nobre deputado ha de recordar-se que então havia 
uma terceira linha, havia as ordenanças, que 
estaviio subordinadas immediatamente a essas 

autoridades policiaes e criminaes para a hypothese 
do art. 3•, para a prisão de criminosos, etc. 
Mas hoje que todos são guardas nacionaes, que 
não exi~te a terceira linha, me parece que a 
emenda do nobre deputado devera ser rediP.ida 
de maneira que pudesse prevenir o caso do art. 
3•. Pôde· se dar muito bem a hypothese que uma 
autoridade policial, um inspector de quarteirão ou 
um subdelegado, &m seguimento de um criminoso, 
não tenha tempo para fazer uma requisição formal 
à autoridade compdtente, e então desejo que pre
valeça a doutrina do art. 3•, que diz que ãs 
autoridadAs policiaes, assim como aos juizes de 
paz, inspectores de quarteirão e officiaes de 
justiça, é permittido unicamente, para a prisão 
de criminosos em ftagrante, chamar directamente 
os guardas nacionaes que morarem mais pro
ximos ; fl.ca.odo porém na rigorosa obrigação tle 
o participar immediatamente ao commandante. 
Portanto, parecia-me que o artigo ficaria melhor 
redigido desta maneira:-Os gu11rdas nacionaes 
na córte fl.eão subordinados ao ministro da jus
tiça; nas províncias, aos presidentes ; e tambem 
ãs autoridades policiaes e crimioaes no caso do 
art. 3•. 

E' lida e apoiada a seguinte emenda do nobre 
deputado: 

u As guardas nacionaes estarão subordinadas 
.na cOrte ao ministro da justiça, e nas proviucias 
aas presidentes, e tambem ás autoridades po
liciaes e criminaes, no caso do art. 8•.-C. 
Battos. o 

o Sr. N. Maoha.do:-Sr. presidente, se 
se considera~~e a doutrina do art. 2• em abstracto, 
erão bem cabidas as observações dos nobres 
deputado, porque esta s11bordiuação tão larga a 
que se q11er sujeitar a guarda nacional pOileria 
trazer graves inconvetlientes ao serviço publico ; 
mas, con~iderando-~e que o art. 8• é uma mo
dificação dessa subordina.;ào a que a lei quer 
sujeitar a guarda nac1onal para com as autori
dades polic1aes, eu entenJo que não pro~edem as 
rnzões apresentad~a pelo~ nobres deputados. 

O art. 2• diz ~implesmente e em geral que-a 
guarJa nacional é subordinada ás autoridades 
policltttlll, ll<l8 preKideutes das provinci.a~ e ao 
ministro da ju~tiç.l. Atfi aqui com tffeito a 
Kuburdinaço\o é muito l11ta, mas notem os nobres 
d!!putadus 11 rt~dacção dll art. 3••-às at•toridad es 
crimlna"s e pollclaes, assim como aos juizes de 
paz 11 inMpectore~ de quarteirão é permittido
uui~llmenl•J- .•. Aqui e~tá a limitação ; de ma
n.Jira que, qu,,n,J•J muito, eu entenJeria que a 
r .. dllcçilo no\11 o\ muit•l boa, tem pal.1vras de mai:1; 
ma~ a doutrina estll. muito ch&ra ; não quer 
dizer, por exemplo, que pusoão os inspectores . de 
quarte1r1\o, que possào os delegados e subdele
gados form11r a guarda nacional, diriRil-a no 
t>erviço pr .• priamente militar: por este art. 3° o 
que se quer é quP. a guarda nacional preste b 
autoridades policiaes aquelles soccorros de que 
ella~ tiverem necessidade. na execução das suas 
fuucçõea, em certo~ confiictos; ou por outra, o 
art. 3• não é mais do que a repetição daquillo 
que jà está legislado. Senhores, não é e~ta lei 
quem sujeita a guarda nacional ãs autoridades 
policiaes e criminaes ; a nossa legislação do pro
cesso autorisa a estas autoridades p .. ra chamar 
em auxilio da justiça a quaesquer cidadãos, 
qualquer que seja a classe a que pertenção .•. 

O SR. C. BAsTos:-Logo, é inutil o artigo. 
O SR. N. MACHADO:- Concordarei em que seja 

inutil o artigo, mas concordarei uma vez que os 
nobrts dep11tados admittào este principio que não 
podem deixar de admi.~ti.-, isto é, que não existe 
est11 e:r.ageralia obedieocia que 011 nobres deputalioa 
e .. :r.ergérào no projecto, pois ella já existe, e o 
art. 3• muito a moliifica e regula. 

Agora peço au11 nobres deputalioa que ob1ervem 
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que h a necessidade d~ determina, aq uillo que 
o prc:>jecto propõe. V. Ex., Sr. prestdente, se 
lembrarà ou terá noticia de que na pratica se dâ 
uma reluetancia entre a guarda nacional e as 
autoridades civis. Stlgundo a legislação actual, 
em occa'iiões de c•,toflicto, por exemph1, para que 
uma autoridade civil possa obter qualqt~er auxilio 
da gt~arda nacional para coadjuvar a acçii.o da 
justiça é preciso recorrdr a diversas entidades que 
ou nem sempre se preetão ou mesmo encontravão· 
se difficuldades,para satisfazer á requisição que lhes 
era !eita ; muitas vezes para um caso repentino, 
momentaneo . Se por ventura, a lei não determinar 
que a guarda nacional nestes casos preste ob·· 
diencia, esteja sujeita â autoridade eivi\, como é 
que a justiça ha de ser aux.ilíada? Notem os 
nobres depuUI.dos qu& o projecto augmenta a 
escala do serviço: que quasi tod11.s as classes de 
cidadãos são chamados para guarda nacional ; 
}IOrtanto, póde-se entender que a qualid•de de 
guarda nacional põe o ci Jadão fóra da obedieneia 
e de se pre~tar aos chamam€ntos da justiça . 

Port·u1to, vejão os nobres deputados , que 
guerendo arredar um inconveniente, que pedirei 
licença para cunsíderar imaginaria, não vão crear 
uma difficuldade real, auxilar, dar azo a essa 
repugnaneia que o cidadão tem em se presta! ao 
chamament·o da justiça. 

O Sr. Tavares Bastos :-Sr. presidente• 
a fórma da •liscussào e a d:recção que ha tomado 
parece indicar que a discussão do art. 20 não 
pôde ser separada, independente do art. 3• Eu 
não sei se as regras regimentaes ou os esty\us 
da casa permíttem, ou mesmo exi~em a slm:alta
neidade da discussão de ·um arti~:o com outru, uma 
vez que_ el!tes artigos tenbão entre si immediata 
eo-relaçao. Se o regimento com eft".,ito permitte 
isto, et1 pediria que proseguisse a discu~•ão do 
art. 2• ao mesmo tempo com o S•, porque na 
verdade a doutrina de t1m é quasi a m~sma que 
a do outro artigo, tem immediata relação e presura 
entre si. •• 

O Sa. PREsiD&"n'B: : -~o regimento e~tá eatabe· 
lMido que na segundR di!ICU!hUO dOR projPeto!l ao 
dis:uta artig,, por artigo : nada declara a re"pefto 
dos artig<~s conne:to'J ; e eu nad' maia f:1ço que 
cingir·me A letra do regltn.,uto. 

O Sa. TAV.\a&s BuToa :-Umll ve:r: que o~ doua 
artigos não a,· pod.,m diKculir aeni\o .ftt!oillatitn, 
dlg<> cada um por sua v~z, eu lhmtv·me uo 
art. 2• ; mas nil.o poaRo dl!illllr de eatendH minhas 
ObS8rV8ÇÕ~8 á doutrina d•J art. 8°, 1:1UI COIIf:III<IUencia 
da connexilo que cXIRt" tJntre os doua artigos ; 
as11im têu1 !aliado QS illustres oradores quu me 
prt·Cedêrão. 

Temos neste art. 2• em dis:u&Rito uma doutrina 
positiva, emquanto Ke estabel~cem quaes as au
toridades a que a gua rda nacional fl.ca subor· 
dinada. A segunda parte delle e o art. 3• não 
sõ .c?ntém a pa.rte bXplicativa desta doutrina 
pos1t1v.a,como ate uma parte um tanto restrictiva; 
é prec1so pois considerar a doutrina do artigo 
debaixo destas differeotes r<llações. 
~ nobre d11putado pelas AlagOas e mGu illustre 

am1go mostrou a ioconveni•mcia que resulta da 
redacção do artigo em questão, em cons~quencit\ 
de decbrar a guarda nacional subordinada não 
só ao ministro da justiça e aos presidentes das 
províncias, como igualmente áR autoridades ju
diciarias ou criminaes. Dous il\ustrea deputados 
que !allârlio precedentemente justificão esta re
dacção com a doutrina do art. 3• ; mas eu procedo 
e argumento inte1ramente no sentido contrario: 
é mesmo em virtude do que se acba estabelecido 
no art. S• que entendo que mais manildsta e 
fl.agraute se torna esta ínconveniencia da redacção 
ou doutrina do art. 2•. Declarando este arUgo 
que a guarda nacional fie~ subordinava nio !SÓ 
ao ministro da justiça e aos presidentes das pro· 

vincias, como de mais a mais ás autoridades 
policiaes e criminaes, temos que pelo art. 3• 
este principio fica i:lteiramente destruido quando 
faz depen•lente de requ1sição o chamamento ou 
empref(o da guarda nacional para essas autoridades 
po\iciaes e crimil1aes,Estou intimamente c::onvenddo 
que esta dependencia ou necessidade da requisição 
estab~lece J!m princípio inteiramente contr.1rio e 
destruidor do principio da <ubordinação estabe
lecido. Como se póJEO dizer 4ue fica bem barmo
nísado o projecto estabelMendo a guarda nacional 
subordiliada ás autoridadP.s policiaes e criminaes 
da mesma fôrma que é ao~ presidentes e ao mi· 
nistro de justiça, ao mesmo tempo não militando 
ácer.:a destes ultimos, nom devendo militar, esta 
dependenci&, esta restricção de direito? Por isso 
entendo que este artigo deve ser harmonisado 
juntamente com o segundo: que elles devem ser 
refundidos, substituídos por uma outra disposição 
que destrua a antimonia, esta r< . .tgnancia ou 
inconveníencla da redaeçã.o que existe no art. 2° 
comparado com o 8•. 

Sr. presidente, julgo que poderei dizer, com 
permissão e venia que peço á honrada commiRsão, 
que este artiRO parece-me que foi estabelecido com 
demasiada reverencia a um artigo sem~lhante da 
lei de lS de A~oRto de 1831. Abi se acha com 
etldito um principio inteiramente identico, uma 
redacçào quasi Igual. talvez com muito pequena 
dífferença. Mas, senhores, este principio, esta 
doutrina que se acha na lei de 18 de Agosto de 
Sl, sempre acbd repugnante, pouco conforme 
com os bons principias ; achei sempre repugnante 
que, declarando-r~e a guard11 nacional subordinada 
aos presidentes daa provincíu e ao ministro da 
justiça na cOrte. igualmente pela mesma phrase, 
pela mesma manAira se declarlla!le subordinada ás 
autoridades pol!ciaea e criminne11. 

Senhora~, é preciso que attAndamoa à natureza, 
á indole con~titut1va, ao juiz da lnatitulção, á 
rniso~ão da guarda nacional t~ntre nó•: é a grande 
milícia d11 nRçito.-Cunlorme o seu !lm, atten
dPndo (1. sua nliHalo, vé·lle que ella n1io deve 
1111hr "ub .. rdlnada aonl\o com cff.,lto ao g<Jvurno 
pnr meio do n•lutatro da julltiça," nas provi nelas soa 
lleua de\l,gadoa. A guar•la naclonsl assim eon
Kid,~rada, lovada " l!llla alturu, conao na Vt!rdade 
pllr"ee que devtl 111r levada, niln póde j1~111aiH 11er 
declarada da meama rnant~lra IIUbordinRda a 
ARB88 outrRK autorida•J"" lluball•lrnaa, tão inferio
res na categoria fi jurl>tdicç•lu e autorlclade doa 
presidentes cll\11 provlncaaa o do ministro dn 
justiça . A mia•ulo dfiKta grllude sntliria da naçdo 
é " guarda 11!1 const.ítuiç•tn, porque a conati· 
tuição estâ idcntillcacla comnosc"• ligada com a 
uação, é igualmente auatt~ntar a índependencia, 
R a~gt1rança e int~grid~&de do imperio, porque 
sem isto nada sou1os, porqutl esta tríplice base 
constitue a vida moral e política d11 nação. 
Ora, elevaãa a guarda nacional a esta altura, 
sttcndendo·se a e~te grande, a es~e magnanimo 
fim a que ella se ded1ca, não se pôde declarar 
que seja ella suhordinada as autoridades em 
questão, por estes termos, como se acha consi-
gnado no art. 2.• · 

Ao passo que eu considero sobre o art. 2•, 
vejo que o art. 3• quasi que diz inteiramente o 
contrario dí•to ; a regra geral ahi estabelecida 
é a guarda nacional subordin,.da As autoridades 
po\ieiaes e criminaes ; mas o art. 3• me parece 
destruir este principio, quando diz que as au
toridade3 políciaes e criminaes, assim como aos 
juizes de paz e aos officlaes de j•1stiça, é per
mittido para prisão de criminosos em fl.agra11te 
ou em caso extraordinario, chamar a gaarda 
uacional, ti.:ando porém na rigorosa obrip;ação 
de participar immedlatsmente ao commandante 
ou official da companhia a que J)ertençio os 
guardas que se houverem chamado. Esta ult.ima 
clependc~ncia ou obrigaçio eatabelecida a reapeUo 
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das autoridades policiaes, Rinda mais confirma o 
que ncabo de dizer, a repugnancia na doutrina 
de_ um com_ outro artigo, a desbarmunia que 
ex1ste no proJecto. 

AIP.m disto, Sr. presidente, o que nós que· · 
remos e devemos desejar é qui\ a guarda nacional 
se reforme, mas sahindo da casa um trabalho 
completo, bem organisado, bem harmonisado~ ut;l 
trabalho pcrf~ito, aproveitando-se da experiencia 
de todos os annos que têm decorrido de 1831 até 
agora .. Além da desharmonia de que acabo de 
tratar, noto mais que esta doutrina não está 
bem barmonisada, bem definida, quando, tratan
do-se de estabelecer o modo desta depend9ncia 
que o projecto chama subordinação da guarda 
nacional para com as autoridades policiaes e 
criminaes, tanto restringe o uso, o emprego da 
guarda nacional ne&te caso ; porquanto, consi· 
derando não só ns funcções ordinarias destas 
autoridades como toaos os casos extraordinarios 
que podem demandar o emprego dll RUar<la na· 
cional em uma das funcções essencialmente or
dinarias, isto é, no caso de prisão em flagrante ; 
entretanto que d'entre as diff<lrentes diligencias 
que pela legislação competem a estas autorida· 
des, alguns outros casos se dão em que póde a 
guarda nacional ser chamada e empregada por 
eso:;as mesmas autoridades, e em que não se póde 
prescindir disto sem inconveniente do serviço 
publico. Entre !lSses casos ordinarios, não coa· 
templ.tdos, ha o de busca, mui frequente no 
nosso paiz, e no qual muitas vezes se torna 
necessario o emprego da guarda nacional. Como 
este, alguns outros casos poderáõ occorrer dentro 
da alçada das indicadas autoridades. 

Portanto, entendo que, se nós quizermos pôr 
de parte esta reverencia para com a lei de 18 
de Agosto de 1831, pod eríamos, e mesmo mais 
conviria ao serviço publico, que redigíssemos este 
artigo do modo o mais simples possível, isto 
é, a guarJa nacional fica subordinada ao mi· 
nistro de justiça e aos presidente:! das provín
cias, e dependente das autoridades polic1aes e 
criminaes vara u auxiliar na ex~cução das suas 
ordens e diligencias. 

Não mRndarei por ora emenda ; offereço estas 
considerações á casa, e particularmente á hon
rada commiseão. 

o Sr. Ferreira Pennu. :-Parece-me, Sr. 
presidente, uão só muito conveniente, mas até 
indispHnsavel, que a aata discussão assistão os 
nobres mlni~tros da justiça e da guerra {apoit:~dos), 
por set• manifesto que com suas opiniões e escla
r ecimentos fundados na pratica, podem muito 
contribuir para o aperfoliçoamento do projecto, 
cuja execução tem de ficar em grande parte depen
dente dos regul~mentos do governo; a cu requereria 
por parte da commissão que os mesmos nobres 
mtnhtros fossem convidados para este fim se não 
tivesse a esperançs de que .. lles comparecerâõ 
espontaneamente em virtude do direito que hoje 
têm de assistir a todos os nossos debates. 

Entretanto procurarei responder a algumas ob
jecções apresentadas pelas oradores que me pre
cedêrão, contra o artigo que se discute, objllcções 
que, a meu ver, referem·Stl mais á sua redacção do 
qua á doutrina. 

A commissão especial, de que tenho a honra de 
fazer parte, quando tratou da ma teria deste artigo 
discutia igualmente a possibilidade e a couve· 
niencia, quo~ mu1tas pessoas tem lewbrado, de ficar 
!lo g~arda nactonal sujeha, não ao o1inieterio ~a 
JUStiça, como até o presente tem estado, m11s s1m 
ao ministerio da guerra, cvmo o erào as extinctas 
milic1as, e por fim decidio-se a nti.o fazer seme· 
lbante innovaçio, porque, além de não descobrir 
razões assaz pondero11as pllra justificai-a, consi· 
derou que, aeodo o wiuietro da justiça o primeiro 
reeponsavel pela segurança e Lranquillidade publica, 

TOMO I 

deve igualmente ter ã su~ disposição a força neces· 
saria para m•mtêl-as. e que não conviria mesmo 
militarisar tanto a guarda nacional. (Apoiados.) 
Assim pois, assentou a ~ommissão em conservar 
a mesma disposição da lei de 18 de Agosto de 
1831, fazendo·lhe pequ'lnas alterações, quo so 
tornáriio indisp'lnsaveis sem consequencia da Jegls· 
laçào posterior, como melhor se conheeerã pela 
leit~ra do art. G•, qut> diz as~im :-As guardas 
nactonaes estarão subordinadas aos juiz~s .Je paz, 
aos juizes criminaes, aos presidente~ das provin· 
elas, e ao 111inistro da justiça.- Quando ellas se 
reunirem, no todo ou em parte, nos lugares em 
que não residir o ministro da justiça ou presidente 
da província, serão subordinadas ao juiz criminal 
mai:~ antigo do lugar, e nã" o havendo, ao juiz 
de paz mais velho em idade. -Exceptua-se o caso 
em que fôrP.m mandadas pela autoridade militar, 
caso em que lha Sllrão subordinadas. Comparado 
pois este artigo com o 2• do projecto, vê-se quo 
a commissi\o nada mais fez do que dizer- auto
ridades policiaes e criminaes em lugar de jui.zoe! 
de paz,- por não terem hoje estes funccionarios 
as mesmas attribuições que tinhào quando se 
promulgou a lei de 18 de Agosto, e estabelecer 
como razão de preferencia, não a antiguidade ou 
a idade , c'lmo dispóz essa lei , mas 11 maior 
graduação da autoridade, como parece in<lis· 
pensavel á marcha regular do serviço. (Apoiado!.) 

Admira-me portanto a estranheza que os nobres 
deputados manifestão sobre esta disposiç&o, que 
aliás se têm observacio sem grave;; inconvenientes 
desde o anno de ld:U ; e parecendo-me, como já 
disse, que a nossa divergencia procede mais da 
redacçào, ou antes da iutellig~ncin que cada um 
do nós dá a palavra subordinadas do que da 
doutrina do artigo, procurarei tornar mais claro o 
pensamento da comn:issão, que est_á disposta _a 
aceitar qualquer emenJa de redaeçao qu~ ma1s 
convenientemente o ~xprima. Segundo a leg1slação 
actual, que não é contruriada por este projecto, nlio 
deve a guarda nacional reunlr·se nem mover-se, 
e muito menos tomar armas na cõrte e nas 
capitae:1 das províncias {eXC6pto 011 casos de 
revistas, inspecções H exercícios j:\ determinados 
em regulamentos), sem que preceda ordem do 
ministro da justiça ou dos presidentes ~ qutlm 
está subordinada. Esta mesma diapoalçilo e apph
cavel ao imperio em geral ; mu não sendo 
exequivel em toda!! as clrcumstancias, lato é, nil.o 
sendo posRlvel que o ministro e os presidentes 
prevlnào todos os caaoa repentinos e extraordi
narios em qae póde fazar-ee necessario o !lmprego 
da força publica nos lugare11 o1ai" longínquo~, 
determina a mesma l~gislação que nesses lugar~s 
fiquo~ a f!Uarda nacional, quando reunida no todo 
ou em parte, subordinada tambem ás autorid_ades 
policia~a e criminaes. Reproduzindu no prOJecto 
a mesma expressão- subordinada -nílo lhe dã 
todavia a commissio uma intelligencia tão a~npla 
como figurão os nobres. doputlldOd qua~do d1_z~m 
que assim ficará o ma1s graduado of!L.:tal &~)~to 
ás ordens de qualquer inspector de quarteuao: 
ella quer sim que prevalel;a o p~incipio de q~e 
não é permittidn qualquer reu01a0 ou operaça_o 
de força armada em um districto se~ conse_n~t
mento, requisição ou orJem d!!. aut.mdade EIVII, 
que tem por dever do seu cargo a conservaçao da 
tranquillidadfl e segurança publica; quer que essa 
autor1dade tenha o direito de mandar dtspersar 
taes reuniões quando illeg~lmen_te feitas, e. _de 
requisitar a força que fór necessAna pa_!a aux1har 
a b:l.ecução de seus mandados ; ma~ uao .qu_er_ de 
modo algum que se ingira na econom1a e di&Clph_na 
dos corpos, nem que usurpe attribuições propnas 
do eomn1ando, nem meamo que disponha direc:ta
mente de qualquer numero de pr11çae sem que as 
requisite aos respectivos chefe11, talvo o caao de 
~riaio em fiagrante, e outros .ig.ualmente urgentes. 
Eata intelllaencia da commiuio ainda maia •e 
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confirma pela disposição do art. 3• do projecto, e 
por outras da lei dll IS de Agost•>, que ficiio P!f~ 
vigor e das quaes se 'l'ê QU<', comquanto esteJa 
a RU~rda naci~m~l subord~nada ás autorid~des 
policiaes e cnmwaes, asstm como ao mm1strv 
da justiça e aos presidente~ de provinci:l, ha 
comtudo a differença de que estes pedem dar-lhe 
ordens terminantPs, e aquellas limitão·se a re
quisitar o seu auxilio. 

Esta explicaçi\o parece me sufficiente para que 
os nobres deputados ;·econheçiio que a cornmissão 
consagra no seu projecto um principio corrente, 
já admittido em diversas leis. e digno de ser 
adoptado. 

O SR. REBOOÇAS : -Estamos conformes quanto 
ao pensamento, discordamo~ quanto á redacção. 

O Sa. FER!IEIR!. P&"tNA :-Eu já disse que a 
cummissão aceitará qualquer emenda que melhor 
exprima o seu pensamento. 

Tambem ouvi a um nobre deputado que é 
desnecessaria a ultima parte do artigo ; mas a 
commissão não pensou assim, porque, estabe
lccendo·se como regra geral a subordinação da 
guarda nacicnal ás autoridades locaes do:; di"trictos 
onde se não achar o minlstr<• da justiça ou o 
presidente da província, pareceu-lhe necdssnrio 
fazer expressa excepçiio do caso de ser o commando 
confiado a qualquer official-militar:, porque então 
deverá elle dirigir-se pelas instrucções que re
ceber directamente do governo ; e ainda que seja 
essa a ob'~>ia ir.tellig~ncia da lei, nenhum incon
veniente resulta da maior clartz>l com que está 
concebido o arttgo. · 

Pelas razões q11e tenho succintamente exposto, 
não posso votar pelas emendas que acabiio de offe
!ec~r os nobres dsputados da Bahia e da Parabyba: 
a primeira dellas, ::;upprimindo as palavras
autoridade~ policiaes e criminaes-, deixa uma 
lacuna na l ei, que poderá dar lugar a muitas 
contestações e conilictos ; e a se:tunda tem quasi 
os m.:!smos inconvenientes, porque limita a su
bordinação à bypoth~se muito especial de que 
trata o art. 3•, quando é innegavel que muitas 
outras poderáõ dar-se em que não convenha de 
modo algum que a gu:lrda no.cional se reuna ou 
se :nova sem o consentimento das mesmas au· 
torldades. 

Qllanto à emenda do nobre deputado de S. Paulo, 
a commissão não duvidaria ace1tal-a, porque 
desenvdve mais o seu pensamento especificando 
alg1ms dos casos em que d~ve cessar a sub"r
d;nação da guarda nacional tis aut•JridaJes civ1s; 
mas nota que eHa não é ainda compl.;ta, porque, 
al em desses, outros casos haverá tom que se deva 
ouservar a mesma disposição, e a enumeraçiio 
d~ todos elles parece que será u1ais bem cabida 
em outro artigo. Explicado assim o pensamento 
da cornmissã<>, parece que a doutrina do artigo 
poderá ser approvada pela camara, dando-se-lhe 
a redacção que se julgar melhor, e que dahi não 
provirà desar de especie alguma á guarda nacional, 
como deu a entender o nubre deput~:.do pelas 
Alagóas, quando comparou os fins para que ella 
f\li mstituida com a subordinação a que se pre· 
tende sujeital·a. 

Todos sabem que a guarda nacional tem por 
ptincipaes objeetoa de sua nobre missão defender 
a constituição, liberd>~.de, independencia e in 
tegridade do imperio ; mas nem por isso é menos 
certo que a mesma lei vrdena que. em cireum;tan· 
cias ordinarias s~ja ella tambem empregada em 
11e1 viço, que se póde considerar propriamente 
policial, como 81!ja o do interior das povoaçõe~. 
guarda das estações publicas, a conducçli.o de 
preaoa, etc., etc., que neslee casos não é possível 
nem coovenlentll que esteja 1senta de lodll a 
aubordillaç!\o às autoridade• policilles e criolinaea, 
a qnem compete determinai' e regular taes di· 
llgencia1. 

A discus-;i\o fica adi:\da pela hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

VOTO DE GRAÇAS . 

Cont~oüa a discussão do VC>to do graças. 
O Sr. Ferra7.: -Sr. presidente, V<'jo-me 

na necessidade de occupar ainda alguns momentos 
a casa, porque na pre~ente discussão al~:umas 
causas farão ditas contra mim, e mais P.Special· 
ment" porque o> nobre deputado pel:t minha 
pro>vincia (o Sr. F"rreira .França) em uma 
Lerrivel allusii.o, dirigio·3e pc• sitivamente a mim, 
trouxe um facto particular, ao que a nobre 
maioria e a casa permitta que eu dê uma breve 
r e.:poHa. Eu julgava conveniente qu·: fosse ou
vid,, antes de mim o nobre ex·rninistro dos 
negosios est.rangeiros, deput~do por Minas, es
tava prompto a lhe ceder o lugar se por Vl!ntura 
os ultimas tr.omentos da sessão, depoi,; da casa 
prestar por muito :empo n sua attençào ao 
nobre ex-ministro. nã<> fos~em desfavoraveis para 
mim que não posso raerecer as mesmas sym. 
patllias da nobre maioria como a merece o 
nobre ex ministro. A casa, pois me ouça com 
indulgencia, me preste nlguma attenção. 

Não entrarei na materia · que ultimamente tem 
occupado a atlençào da casa; não revolverei o 
passado de 18-1.2 e 43: a occa~ião propria de tocat" 
neste objecto, p11ra aquelles que tiverão assento 
nesta cas~, nessa epoca, não é certamente esta ; 
a occasião propria era quan,\o aquelles que 
praticárii.<>, tacs actos esta vão no :poder, rodeados 
de infiuench, rodeados de amigos ; era quando 
aquelles que forào -victimas de taes actos não 
vivião opprimidos e !óra de todas as posições 

. ofiictaes. l'oda discussão hoje uão pôde ser 
proveitoS!\, porque traz recriminação sob1·e te· 
criminação sem resultado algum em prov~ito do 
paiz. 

O Sa. l!'RANÇA LEITE:-São recordações. 
O Sn. FERIUz:-.. •• Nesse tempo ella seria 

muito proticua porque estigmatisaritl uma politica 
que por todas as maneiras devia ser reprovada. 
Respondo ao nobre deputado pela Parabyba que 
os doidos têm direito hoje de elevar a sua voz, 
mas aquelles que farão testemunhas mudas nesta 
casa durante a sessão de 18!3 de t<>Jo~ esses 
actos, aquelles que não erguerão então a sua 
voz em favor dos opprimid\ls, hoje não tsm 
direito nenhum para a alçarem do moJo quo o 
tê111 feito •••• 

O Sa. Nu:NES MACIIADo:-Tinhão medo .... 
O SR. FRANÇA LEITE:-Estõ.o maid desassom· 

brados. (Risadas.) 
O Sa. FsanAz: - Senh.,res, uma das razões 

principaes por que não trilho este terreno, vem 
a ser aquella. que hontem utn nobre deputado 
pelo Pará apresent<>u á esta casa. Com a va· 
riedade dos tempos as opiniões se mudão com 
facilidade ; mil circ11mstancias se podem dar que 
motivem a passagem de um para outro partido, 
e quando em uma época posterior se vai inves· 
tigar e aq:lilatar a política e actoR dos tempos 
psssados. não se pôde censurar um f11.cto de um 
adversario accusar um inimigo politico, sem que 
ao mesmo tempo se offenda a um alliado, a um 
amigo, a um daquelles homens que se assentão 
nos ;Jroprios bancos em que nos assentamos, que 
eomb11tem debaixo das nossa~ bandeira~, e que 
nos tê .n prestado relevanted serviços. 

Com-> poderei eu po1s trilhar neste terreno, a 
que uoa têm chamado 011 nobres mAmbros da 
maioria 1810 delltar de off,mder alguns doa 881111 
allisdoa T CJmo P•lddrAi !aliar em louvor da 
oppo1içio de 39, -&O e -l2, 1e111 qur, vá de eneou-
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tro a alguns nobres deputados que nesse tempo 
a estig:matisaviio com todas as forças e com a 
mesma energia com que hoje à ehrvão as 

- nuvens ? Como poderei fallsr contra os sctos 
d<'S minist.;rios de então, S(,lll que ao mesmo 
tempo vá offender a alguns nobres deputados 
que os sustentarão ? Como poderei fallar na 
moralidade das pes~oas que compunhão essa 

-opposição, na moralidade da camara de 42r 
sem reeordqr certos pareceres, dados por al
liados A até chefes do parlido dominante, os 
quaes forão lidos ante os amigos, ante mui
tas pessr.as onde a maioria qa camara do 
42 era inteiramente abatida, ~:ra desenhada com 
negras córes '1 Como podtJrei fallar a bem do 
ministerio de Junho, sem incorrer no desagrado 
de rnuit•' S membros da nobre maiuria qne o com
batêrào? C·•mo poderei defender e elogiar as 
eleições do tempo de~se mini8terio, sem magoar 
muitos membrns da nobre maioria que a tachárão 
de violentas 1 Como poderei faltar nessa dissolução 
prévia , como chamão os nobres deputados, sem 
que vá tpcar em um a!liado dos nobr~s deputa~os, 
e alliado que lhes tem prestado os ma1ores serviços 
na provincin do Rio de Janeiro, por ser homem 
do acção e energia qne não recua ante obstaculo 
algum, homem proprio para se pór á t.:sta de um 
partido? Como poderei lembrar-me, dessa época 
s~m lembrar-mo ao mesmo tempo dos motivos que 
acompanllárão e baseárão o decreto que dissolveu 
essa mesma camara de que eu fazia parte ~ Como 
poderei !aliar da.s commoções havidas nas provín
cias de Minas e S. Paulo, sem lembrar-me no 
tnesmo tempo de muitas pessoas que hoje parlilhão 
as opiniões da nobre maioria e tomão parte activa 
em todas as medidas, em todos os conselhos, de 
que para abafai-as lançou mão o n1inisterío de 23 
de Março, dessas pessoas que para tlles medidas 
muito cooperárão e que tomãrão no partido domi
nante uma posição culnlinante e tlll que até o 
dirigem 'I Poderei eu acaso, Sr. presideute, !aliar 
desse des~raçado tempo sem que me recorde ao 
mesmo teUipo dassa circular de 3 de Julho de 18~2 
ou desse manifesto do nlinístro dos negocios 
estrangeiros de então (o Sr. Aureliano}, dirigido 
a todas as legações, dirigido a todas as preslden
cias, em que nada menos se continha que o das
credito dos membros da nobre maioria nas 
proposições que vou ler e a que a camara por 
bondade prestará attenção 'l Fallando dos nobres 
deputados da maioria, se dizia o seguinte: « ... Nem 
as lições da bistoria, nem os exemplos vizinb"s 
e domesticus, têrn podido des~nganar a alguns 
homens de que sua~ idéas a serem realisadas no 
Brazil abysmarião a nossa patria querida em um 
pelago de de11p;rsças, de que elles mesmos afinal 
serão inf~lízes Ticlimas. u Assim é que os temos 
visto eooatantemente em 110me d~~o liberdade, pro
curarem enfraquecer o principio monarcbico da 
eonstitui.;ão do Astado, afirouxar os lAços da união 
das nossas ~rovincias ao c~>ntro coll'lmum »: des
conceítuar com as mais pedidas intril(as e calum
nias a quantos cidadãos honestos, fieis ao seu 
juramento. e conhec .. dores das conveniencias do 
paiz sus,entàc. com denodo a monarchia repri'Sen
tativa:·" temol-os visto ou promover as rebelliÕ• s 
ou defender e elogiar os revoltosos quando mesmo 
com as armas na mão contra o imperio »: temol-os 
visto « quando no poder ou não aebar~Ul recursos 
contra as revoltas no sentido de suas idéas, ou 
empr~garem o balsamo de uma amnistia geral, 
em r .. vor mesmo dos cabeças de taes revolta~ » 
manchados aliás com os crimes !Dais atrozes 
contra a hum .. nidade gemente : temol-os visto na 
tríibuna, e em seus escriptos fomentarem a riva
lidade eotre as classes dos cidadãos brazileiros •.• 

;;~;~~õ~- d~· 'i~b~;;~ '.i~ -.p~;d;;- il'n;~· -i-;ft~~~~iâ 
que os conduziria insensi'\'elmente ao seu fim, 
concertãrão o magestoso, porém perfldo plano de 

~~:anharem o poder e as eleições, pondo-se á frente 
de utn m0vimento em sentido monarchico, para 
declararem o imperador tuaior antes da época 
fi)(ada pela constituição, « illo.dindo os iHcautos. 
vimo~ assin\ homens que air.da hontem alardeavão 
de suas opiniões democratícas mostrarem-se re
pentina e hypocritameute mnnarchistas, e, o que 
é mais, accusarem de republicanos aos que têm 
sempre propug~ado pela constituição monarchica. 
pelas prerogattvas da corôa », e pela obediencia 
d_as le.is esses erão afastados pP.los pseudo-maio
nstas, já. dos empreg.1s de in!l.uencía jà dai! 
urnas eleitoraes, para se dar lugar Ms que elles 
dennminaviio seus amigos; isto é, ou aos homens 
de suas idéas ou a incautos, e entes fracos e inca
pazes de r~sistir a elles ..........•.•.....•.•. _ .•• 
A Divina Provid•mcía, qu~ VP.la sobre os destinos 
do Brazil não permittío que semelhante plano 
vingasse .............. « Estupef!lctos de se verem 
repentinamente cabidos de uma ínt!uencia coo1 que 
d~ &nl.e-mão contavão para levarem avante seus 
plano5, eil-os empregando todos os meios, mesmo 
ignobeis, ~ara tornar a ganhal-a ,,: a principio a 
intriga, as cartas anonymas, as falsidades as mais 
revoltantes ........•..•.• logo depois a opposição 
a mais frenetica.............. Com pasmo e in
dignação, «vimos todos os t0rtuosos manejos, 
empregados pelos coryphêos dE:ssa delirante oppo
~içiio para que não passassem leis , que elles 
mesuiO:l havião reclamado, quando no poder, taes 
como a que creava um conselho de estado, etc .•.. 

~~~ · · ~~s~.:n-bié-~- i>~~~;~~i~~· ·ci~~~~-~i>~~~ia'- d~· -5~~~ 
attribaições, sem dlnidade nem decoro em sua 
linguagem, atacando os poderes politicos, dava 
ao mundo civilisado o triste espectaculo de pe
dir .••.•.....•.•• que o soberano não fizesse exe
cutr.r essas leis... . . . . •.. • . . • . tramava-se nestes 
clubs o plano de uma vasta cl)nspiraçã.o, com
pravão-se armas e munições, fazia-se que muitos 
incautos e illudidos prestassem juramento de 
obedecerem, sob pena de morte, á voz de um 
caudilho que em S. Paulo se dispunha a dar o 
grito de rebellião em apoio da republica de Pira
tinim, que devia ser repercutido em outras 
J>rovincias do imperio, especialmente na de 
Minas. 

Eu peço ainda a attenção da nobre maioria sobre 
outros trer.hos, em que os nobres deputados da 
maioria erão tratados de perversas, de malevolos. 
de miseraveis, e os ecc\esiasticos accueados do 
vicio de mancebía etc., etc. (!1!.) Eil-os •••• a Urna 
facção, cujos chefes 11 orgiins nada do que ha mais 
sagrad., têm respeitado, nem os poderes do estado, 
nem a relíl:iiio, nem a moral publica, pois que a 
maior parte d~\les, sendo eeclesiasticos., vivem 
publica e ellcando.lostlmente em manct!bia 111 •••••.• 
•..... • Começais» (àirigiMào-se aos nubres mem
bros tl.tJ ma,oria) « dando em vós mesmos o exem
plo escand~Al<.lSO de uma víd~ sem moral e sem 
virtude •..•.• ambieio.-os, byp.,critas e ignorantes 
dominados por paixões, não cuNndo áo futuro 
que ameaça os vossos concidadãos, não esco
lhendo princípios nem meios, v6s s6 quereis 
dominar, embora sobre a ruina da patria que 
abysrnaes, embora pisando os cadaveres de mi· 
lharcs de vossas victimas ..• 

Brazileiro>< I abri os olh.>s. fugi do canto mavioso 
dessas serêas. u ret!ecti q .: c se p.>r vossl\ illusão 
ou indolencia, o throno imperial baquear, levan· 
tar-se-ha em cada província um sem numero de 
pequenos tyrannos . ••.•• Repeti no caracter via· 
lento e sangoinario de alguns homens que entre . 
nós se têo; poRto á frente dos movimentos revp· 
lucioDarios, e de outros que os agi.t4o •• •••• Nao 
querem elles um impera~or .••..• mas quer cada 
um governar a soa proviucia, perseguindo _e 
pisando a quantos ae não sojeitão aos seus caprt
chos e vinganças ••. - •• • 
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Em outra parte, eis o que contra os nobres 
membros da m.aioria diz ainda e,; te papel ..... . 

« Quem senão vós é a causa direela e indirecta 
de tant•l sangue derramadn, de tanto dinhdro 
consumido elll abatet· rebelliõés ? •••.•• Qaem se
não vó~ é a causa das lagrimas de tantas viuvas 
e orphãus dos que illudidos por vós, resi~tindo ás 
leis, acabào de perdE-r as vidas? .•..•. » Basta .... 

E quem é o autor deste papal? Um alliado, 
senão um dos chefes do partido d,, nobre maiot ia, 
está assignado por um Ul)mem que lhes tem pres
tado os maiores servu,:os. E á vista disto, meus 
senhores, se homens taes assim se pronauciavão 
cootru as idéas, as opiniões, as intenções dos 
membros da nobre maioria, contra a p11reza de 
seus costumes, contra a sua vida publica e 
particular, deverei eu entranhar-me hoje nÍ'sta 
discussão, reprovando esses actos, essa pobtica 
passada e arriscar-me assim a offt>ndel· a na 
pessoa de seus memoros, na pessoa de seus 
allia·ios e chefes '1 Não por certo: muito devi) aos 
nobres deputados, e impossível é portauto que eu 
por este modo as vá ferir no intimo do seu coração. 

l<'ullou-se na não eoncf!ssão de amnistia .•. Posso 
eu alguma cousa dizer sobre este objecto sem que 
me recorde do procedimento (na sessão de 18-1!1) 
do nobre deputado pela Bahia, ex-ministro dos 
negocias estrangeiros, qne é h.,je um dos seus 
mais brilhantes ornamentos? O que dizia elle 
então, o que sustentava 'l-Nada de amnístia; 
á preci~o que estes homeas conlleção que fazer 
uma rebellião não é uma virtude. 

O Sa. FaANÇ4 LEITE dá um aparte que uão 
ouvimos. 

O Sa. Fll:RRAZ:-0 nobre deputado qaer ques
tionar ~ommigo sobre este ponto: questione lá 
com seus collegas, com elles é que tem áe haver-se, 
porque nesse tempo eu me oppuz a todas essas 
medidas, e e!les as approvárào. Ainda muito me 
recordo do que dis~e o nobre deputado pela 
Bahia, ex-ministro do:~ negocios estrangeiros, 11obrs 
a diss<>luçio prévia:-E~tou convencido que a 
coróa salvou o paiz: de grandes males dando este 
passo. 

Poderei fallar em amnistia sem me recordar ao 
mesmo tempo do nobre ex· n1inistro do imperi.> .. 
pessoa que muito estimo, do que elle disse a 
este respei~o , dos conselhos que dava nesse 
tempo? De certo que não. Senhort'ls, não é pos · 
sivel que eu trilhe este terreno, e trilhado como 
o. tom sido até a~~;ora não pôde trazer beneficio 
algum ao paiz. Eu peço á casa que se lembre 
das palavras do pobre Harrisson quanJ.> leuuo 
como revolucionario perante os tribunaes d., seu 
paiz no tempo de Carlos ll de Inglaterra. Disse 
elle aos seus juizes-muitos d'entre vós tomárão 
commigo parte muito activa nas cousas que se 
passarão na Inghterra.-Isto é o que podem dizer 
os D<lbres deput.1dos que sustentarão, qae to· 
màrão parte nessas administrações; muitos d'entre 
nós nos aconselh~ril.o as medidas que hoje es
tigrnatisais, muitos d'entre vós approvãrão ess~<s 
medidas, muitos d'entre vós f.,rão delegados 
dessas administrações, muitos d'etttre vós curn· 
prirão · ·nossas ordens, e ordens da natureza das 
que hoje blaspbemais, muitos d'entre vós tudo 
ouvistes, tudo presenci~st~s, e então estaveis 
mudos, e unidos a nós ~ozaveis de todos os 
favore11 de:;se poder que hoJe condemnais. 

Ux Sa. DEPUTADO dá um aparte. 
O Sa. FENl4Z:-Essa janelrinha de que tratou 

o nobre deputado pelo Maunhão não foi uma 
medida do governo geral, mas sim do governo 
provincial ; uma medida que fol prollcua, que 
acabou com as intrigas de aldêa, com os processos, 
que se ia reproduzh1do cada vez mais,e essa medida 
de quem foi? Do nobre ex·mloistro do imperlo, 
como t~reaidente de S. Paulo. 

Eu. pois, Sr. prasidente, poço ã casa que me 
permitta abaudonar este tP.rreno; eu não quero 
q~e se applique a mim •tua, á vista do que llei 
d1to, se applique a alg11em aquillo que já se 
spplicou a muita gente. Atl•>ra quod incendisti, 
incende quod adorasti. 

Pr.rcurarei portanto, entrando no ohjecto da 
discussão. re>pood<':r a algun:~ nobres deputados 
que me combaterão. Em primeiro lugar rE"spon· 
derei ao nobre d·~ putado pela província de I\f.1nas 
Guaes (o Sr. Marillho), a quern agradeço li ma
neira urbana por que .;e digttou tratar-me. 

O nobre Jeputado não respondeu a todliS as 
consideraçõas que eu fiz ; não mo deu mesmo 
aquellas explicações que pedi para bom orientar 
o meu voto. O nobre deputado, tratando da parte 
do meu discurso em que fallava do estylo, en
tregou-me aos meus amigos. Eu peço ltcença ao 
nobre deputado para entregai-o t •\mbem aos seus 
amigos afim de darem ·lbe a devida correcção á 
vista das suas idêas, e das idéas até certa época 
pruftJssadas pela nobre maioria. Sobre isto, Sr. 
presidente. não direi mais palavra alguma: nós 
todos estamos de accordo ; o nobre deputado ad
mitte a correcção nesta parte. eu não a offerecerei, 
apenas fiz miuha.:~ observações para mostrar que 
para o futuro se deve tu!optar outro metb.odo. 

Irei a outro nobre dep11tado pela província da 
Ballra, que de ptl;sagern devo ·o dizer, dirigio·se 
de uma maneira tão forte contra mim, contra 
uma pessoa que de m&.neira alguma lhe póde 
fazer so;nbra, ch6~ando ao ponto de dar a entender 
qui! como deputado tinha sido victi ma de seducções 
de otinistros estrangeiros, seducção que podia ser 
~ellada com o ferrete da infamia I Se em algllrna 
cousa me desmedir na minha respost<l, justo é 
que se me releve, attenta a provocação. 

Senhores, se ha alguma cousa de que mais eu 
me lisongêe nesta hora é de ter ftlito com que 
o nobre deputl\dO produziHs~ esse bello disr.nrso, 
que tanta admiração lhe acareou I Se de alguma 
cousa me posso lisongear ê de ter feito nascer 
aquella peça oratoria que nos faz recordar a época 
de 1830 a 183~, a bella época do nobre deputado. 
Eu dou graças a Deus de t!!r visto restabelecido 
um credito que parecia 11bolido ou apagado 
(apoiados), eu dou os parabens a essa praia 
amiga (apoiados ), or.de se foi abrigar o nobr9 
deputalio, por o haver aquecido, porque, com· 
municando 'o fogo que a nbrasa, fe~ com que o 
nobre deputado remoçasse , voltasse ao bello 
tempo eta qae elle, estigmatisando neste recinto 
a política do ex-regente Feijó, combatendo os 
qu11 defendiào 011 seus actos, possuído da maior 
indignação contra os que o elogia vão.... disse 
que a discussão lhe tinha f•1rnec:ido urna prova 
de que a peste, se acaso t;vesse honras e em· 
pregos que dar, seria tambern honrada e louvada 
e teria defensora"' I Pens11rnento este que ~ vista 
de certos procedimentos de que tenho sido ha 
al~uns dias testemunha, me parece summamente 
justo I 

Na verdade lig<>ngeou··me muito este parto, este 
bello fructo Jas minhas importunas accusações 
feita,; ~ política do nobre deputado; mas se por 
este lado foi-me elle lisongeiro, permitt~~o-me o 
nobre deputado que lho diga que o seu discurso 
só póde ser louvado, sõ póde ser attendido quanto 
á parte oratoria, mas quanto á parte importante, 
àquella que diz respeito à defeza de um homem 
de estado, não foi completo. 

Ux Sa. D.&POT.LDO : -Foi muito bo:n ; são 
opiniões. 

O SR. CoELHO :-Peço a palavra. 
O Sa. F&RRAZ : -Sr. presidente, o nobre de

putado pela provincia da Bahia teve a felicidade 
de chamar a attenção da casa, e mesmo de agitar 
auas paixões .:ontra aqaellea que actualmente oio 
Lêm a felicidade de obterem as aympa\hiu, 11 
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~e~ções da nobre maioria, e quasTi litito con-:: é·-qu_e_ o nobre deputado pela B:1hia, levado por 
SISlio a sua defeza! Houvd por certo grande este principio <ta inercia a'jui proclamada, a 
arte! Por outt·o modo, como defander-se? Este r~speito da~ mais peqneniuas Ct)Usas da sua ra-
seu n_1ereciluento nunca portim pôde s er elle partição consultava o c·JnSBllw de •!stado, o qtte 
louvauo como dt::f<lZil, como deft:za completa 'lUill fez com <tu~ um h•>mem d~ espírito emprPga-io 
SI\ deve esperar de um h:> mem de est11do I Digo nii r~ p.ar~iç :io dos negocio,; estran"eiros dissesse 
ainda mais que este discurso não era o que que unicamente faltava consultar "o conselho de 
cabia ser proferido por um homem que acabav>~ estado ~obre as horas om que se davia varrer 
de largar o ulinisterio dos negllcio:; estran- a repartição e fechar as purtas da secretaria. 
geiros! O uour~ deputado na; mais peq11snas causas 

Sr. ,Jresidente, eu lembrarei ao nobre deputado adsim procedia; mas o mes1n•> niia fa1.ia a respeito 
que um homem de estado q"e largo11 ha pouco de negoc10s graves. Por exemplo, sobre a mi~siio 
tempo uma repartição tão importante como a do Sr. viscoude de Abrantes em B ,rlim fui acaso 
dos negocias estrangeiros devia inspirar confiança consulta do conselho de estado? Não : o nobre 
aos bomens de estado dos outros paiz~M, devia deputado se eng•nou quando dect\COil em se11 
ser comedido nas suas expressões ;;uando tratou discurso, quando deu a entend~r que o conselho 
dos gabinGtes europêos, quando tntou de certos de estadtl tinba sobr'l ella sido ouvido . Sómente 
hom~ns de estado da Europa; mas o nobre depois da ida do nobre viscon•ie t~i que o nobre 
deputado, desprezando este conselbo que tem ministro o consultou. Por ventura e;11a missão 
sido dado por todos os homens politicos, con· do mesmo nobre visconde junto aos governos 
siderou-os de má !é , considerou-os de uma inglez e !rancez sobr<J os negocias do Rio da 
maneira que não era digna de um homem po- Prata foi o cfleito de uma c~>nsulta do conselho 
litico! de estadoT Não, absolut:1mente não. E se em 

Em segundo lugar, Sr. presidente, o nobre taes negocias de natureza tão delicada, não ouvia 
deputado ex-ministro dos negocias estrangeiros, o nobre deputado o C·•nselho de estado, porque 
do primeiro periodo do ministerio de 2 Je Feve· o fez a respeito de outros, porque, não contiando 
reiro, tratando do tratl&do de alliança em certa nellt, não tom•>u sobre si toda a responsabilidade! 
época eutabulado entre o Brazil e Buenos-Ayres, Se o conselbo de e3taJo demorava tanto os tra· 
declarou o seu pensamento de modo que parecia balhus a seu cargo. cabia ao nobre deputado 
querer dar um documento ao dictador de Buenos- excital-o: se isto fazia Clltn o fim de estorvar a 
Ayres para fundamentar suas queixas feitas a este marcha da administração, devia o nobre deputado 
rt>Speito. Disse o nobre deputado, respondendo lançar mão dos meios que a lei lhe facultava; 
ao nobre deputado pelo Rio de Janeiro: a Não mas em nenh11m caso devia vir salvar a sua 
pertence a mim a. censura, mas a vós que queríeis respon;;abilidade por este modo; porque tal defeza 
tratar ora com um ora com outro! » Ull) homent é ao todo inadmissível. 
de estado que sabe da repartição dos negocias Senhores, é verdade, e eu reclamo o teste-
)strange:ros, quB deve estar mUltO ao .corrent6 munho dd' nobre deputado, que o conHeliJo de 
ue tudo quanto se passa na sua secretana, deve e~taio teve e tem sempre mutto trabalho a seu 
acas? Í·Jrnec.er um documento deste~ a uma _po- cari(O; immensas consultas lh6 forão feitas pelo 
tenc1a ~ue d;z ter sobre p mesmo ~bJecto que1~as nobre ex-ministro dos nrigocios estrangeiros. 8e 
de !lÓs. De certo que nao. Eu fu1 re_prehend1do 0 nobre ex· ministro atttmdesse bem. para os tra-
aqul pelo nobre deputado quando trate1 da sah1da balhos da secção respectiva, diria que se na 
do ge~eral Paz; porque com os meus assentos demora alguem teve culpa foi o mesmo nobre 
fornec1a fundamemos para as que1xas de Rosas, ex-ministra. Os relatores das secções tàm SbUII 
e C! nobre .deputado cujas pa~avraa devem ~er trabalhos promptos; mas os relatores das secções 
m!'-18 acreditadas em taes obJectu$ do que as não podem ler seus trabalhos sem que o ministro 
m1nhas, nos ac~ba de dar esttl exemplo, que designe dia. 
tanto reprovou ! E tanto aberrou de ,;ua posição, • . 
quanto com verdade nunca poderia exprimir eaaaa o SR. rsRREIRA. li RANÇA: -Houve lmmenaaa 
palavras. conferencias. 

Por ventura o nobre deputado nlo tinha oa O SR. FKBRAZ :- Os trabalhos da seccão siio 
archivos tudos da secretaria& doa negucioa ea· tantos, qU•l a grande actividaJe do nobre ex• 
trang<liroR para se convencer de quo não houve ministro, deputado pela provancia de Minas nalo 
tal velleidadl! de querer-se tratar or11o com um p6Jc vonc~r todos, e mata Je dez~taeia conaultu 
ora com outro? N!\o se lembra o nobre depu~ado tlc~nlo para Morem li <lu e diacutilia•. O nubre 
que na diacut~~do havid11 nesta cnaa por occsai4o deputado pela Bahia se lembra bem o tempo que 
de uma interpdlaçio !Aita pelo nobre deputado gas~ava na secção do cunaelho lie estado; andava 
por S. PKulo, o 8r. Rodrigues d<1 >1 S•ntoa, o sempre co1n o. relo~tio na mão, audav~~o co .no 
nobre ex-a1lniatro dos ne~t·•cioe ~atraugeiroe, ás· and•tVo& nesta caea, sempre no ar, ao~mpre muito 
putado pela província de Miuaa G~raea, sftlrmou, o.:cupsdo, sem prestar attenç41l a cou11:' alguma, 
demonstrou, apresentou documentos em como ora s11ltnva para um objecto, ora para outro, 
não havia essa velleidade '? O nobre depu~ado nunca dirigia convenientemente o:~ trabalhos, e 
não ee lembra que o nobre ex-ministro doa Isto era culpa do conselho de estado? Ainda 
negocias estrangeiros, deputado pela provineia mais: o nobre deputado no seu reh.torio de 18!5 
de Minas, até apresentou uma carta do proprio mostrou que o conseiho de estado lhe tinha 
ministro residente do Brazil em Montevidéo, coadjuvado muito, e mencionou muitas consultas 
declarando que não tinha havido taes cou~as ? S<>bre quasi todo.s os objectos tle qut1 tratou, e 
Co>mo o nobre deputado em um momento de ir- como á vista liastl!s f.~ctos d1z hoje o contrario? 
refiexão exprimia-se desta man~ira 1 O nobre deputado lembra-se da maneira por q11e 

D1go tambem que o nobre deputado não pro- consultava o con~elbo de estado a respeito de 
cedeu como homflm de estado quando declinou varias negocias? Lembra--se de3sa consulta sobre 
de s1 toda a responsllbilidade e carregou a 10ão a _questão de limites? Com.> era ella concebida? 
tão !njustamente sobre aquelles que o tinhão Ets o 9ue o mes~o nobre deputado disse no se11 
coadJnvado por mnito tempo em seus actos e ralatono de Jauetro do anno pass.\do- sobre os 
missão. E' um facto novo no governo represen· limites do imperio, segurança das . frcnteiras e 
tativo vir um ministro ante as camaras declinar navegação fiuvial.- E esta mataria tão vasta era 
da sua responsabilidnde sob pretexto de que o causa para o estudo de poucos dias t Examin.ar 
conselho de estado não o:flerecia todos os meios tudo o que ha sobre os limites de todo o i~peno, 
com ~ promptidão possível p~r~ tratar-se doa sobre os nossoiJ limites com as eo~onias mgleza 
Qef!OClos. lljm primeiro lugar d1re1 qqe a verdade e franceza ao norte, com azs repubbeas do sul, e 
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com os mais estaJos que nos cercão, serâ cous:. 
do pouco trabalho 1 Que respondão os que desta 
materia entendem. 

Entretanto foi esta uma accusação qu~ o nubre 
deputado fez á secção do conselho de estado ! 

O nobre deputado lembrar-se-l,a tambem da 
coadjuvação dos con;.e)heiros do estado, que 
accus,>u quando a respeito de certo negocio deix.àrão 
àe es perar que houvesse a reunião da secção 
respectiva c forão, em dia não competente, á casa 
do deputado levar-lhe (lS seus trablilhos, visto 
ser o negocio dtl urgencia. O nob1·e deputado se 
lembl'lirá tambem que quando se trat\lU da nota 
qu e devia ser dirigida ao Sr. Hamilton sobre a 
cessação das convenções de 1815 e 1817. o conselho 
de estado deu em breve tempo, conforme foi 
exigid c> pelo nobrtl deputado, o seu parecer. 

O Sa. FEllREIRA FRANÇA : - Lê.1 o meu dis
curso. 

O Sa. FERRAZ : -Eu vou ao seu discurso. 
Como é que o nobre d"putado consultava o con· 
se lho de estado? Quando tinha de mandar para 
Montevideo um ministro residente, dizi11- con· 
sulte ·se o conselho de estado p:•ra dar as inst•uc· 
c;ões competentes par:• ministro tal. -O conselho 
de estado podia fazer taes instrucções sem ter 
as informações e docu.mentos f·recisos, e sem 
saber a politica que se devia seguir, e que o 
governo adoptára ? 

O SB. F. FRANÇA :-A's v.;zes despeja vão-se os 
arcbivos. 

O Sa. Fli.RRAZ :-Lembra-se do nf'gocio dos 
ehin~, quo o nobre deputado Psteve sempre occulto 
e des~onhecido, sempre n'um canto da secret:1ria, 
coberto de poeira, até que entrou o nobre minis· 
tro doa negocio& estrangeiros , deputado por 
Minas? 

UM SR. DEPUTADO : -O que foi isto ' 
O Sa. FERRAz :-Meus seuhores, o gabinete 

inglez offerect!U ao do Brazil a sua cooperação 
-para a introducçito de chins ou chinezes em al
gumas provincias do Brazil. O nobre deputado 
deu consideração a esta proposta ? O conselho 
de e~tado não teve conhecimento disto senão 
depoi>~ que o nosso mini-tro em Londres mandou 
pedir uma resposta Slitisbctoria a este respAito. 

Vamos ao ponto em que e.tavarnos, vamos 
tra.tar das instr11cções, que é o ~tbjecto de que 
fallava. O nobre depotado mandou um aviso 
neste sentido lato - fação- se inetrucçlle11 para o 
ntini!tro tal. O que devia fazer o conMibo de 
estadll? Pedir ns informRÇÕ1,;, o, documentos 
neces.-arios para formflr tae,; 1nstrucçõ~a. Mandou 
o no~re d .. putado taes doeumentu11 t Não. O 
Sr. Silva Pontes, V. vista. doa pspeia existHntes 
na secretari:l, fez um., serie de perjluntall afim 
de obter essas instrucçÕJs. Esta seria de per
gunt.lta {oi remettida ã secretaria respectiva, sem 
uentumn>< informações, e 11pezar di.-;to essas per
guntall furão sati~feitas, e as lnstru.:çõe>~ assim 
feitas, cingiudo· se o conselho de estado sómente 
àquellas i..aéas que tinha anteriormente, e !:làO 
ás que por ventura o gabinete tivesse. 

s.nhort!$, seria culpa do conselho de estado 
de o ncb:-e deputado por muito tempo não res· 
ponder ao ministro da Russia a respeito do 
presente feito pelo czar? Seria culpa do conselho 
de estado a demora de tantas notas do ministro 
argentino que forão respondidas pelo nobre ex· 
ministro dos negocias estr~ngeiros deputado por 
Min&e, dias depais d» sua entrada no minister1o? 
O nobre deputado referio-se apenas a lres, uma 
que dizia respeito a este pobre homem que falla, 
outra que diz respeito l proclamação !le Cana
varro, e a terce1ra qull toc..va á resposta do> 
prote>~to do Paraguay, para mostrar que erão 
oegoeioa insignificantes. 

O Sn. FunaEIRA FJU..~ÇA. : - Faltou a de Plaa
tagenet. 

O Sa. F~:RR.\Z : ·- Faltou a questão do Sr. 
Duarte da Pont~ Ribeiro e do Sr. Causansão. 

O Sa. FER.REIR4. FR.\NÇA : - Quando sabi da 
administraçlio ainda tinha uma nuta para r~s
pooder. 

O Sa. FERRAZ :-Eis-aqui urna nota <!Õ Sr. 
Limpo de Abreu, de poucos dias depois da sabida 
do nobre deput~do, que prova o que digo. (Ll.) 
Erit<l por consequencia onze notas, e muitas de 
graud P. impurtancia, e quanto á do prut':lsto 
sobr~ o rec.-.nhecimento da in•lependencia do Pa
raguay, onde achou a nobre deputad·> que o seu 
discurso proferido nesta camara sobre estP. object-> 
era a sufficitl n te rao;posta do protesto. V ~j amos 
a demora que houve na resposta des:as notas. 
Eis o que vemos á pagina 112 do relatorio. 
Quarenta e cinco dias depois da nota relat1va a 
estes graves objectos, e doze rnezPs e meio depois 
da reclamação , etc. { O 01·ador cita outros 
trechos.) 

E1s ·aqui na mesma cota do nobre ex ·ministro 
dos negocias estr;utgeiros e no seu relato rio tud<>. 
V<lrsavào estas notus sobre a política da neutra
lidade, sobre a intervenção, sobrG diversos factos 
occ•• rridos nas nos&as fronteiras, sobre a emi~traçào 
do Estado Orient.-1, e sobre n1u1tos outros objectos 
de grande tran,;cendencia, como a casa pôde vêr 
do proprio relalorio a que me refiro. 

Seria por v"ntura tambem culpado o conselho 
de e"tado de não se ter dado resposta a estas 
notas 't Senhores, o nobre deputado sempre tem 
um costume dtl declinar de si a responsabilidade; 
em outra época queixava-se de sua· secretaria; 
dizio' que não prestava-lhe a. coadjuvação neces
saria, o que não era de presumir nem podia 
ser provado, porquo a secretaria de estado dos 
neg-•eios estrangeiros tem dada provas de muito 
ZP.lo e de muita coadju\•açiio ao~ ministros que 
occupão este posto ; mas eu, seuhores, deixarei 
este lado e atacarei por outro. 
L~mbra.se o nobre deputado da época feliz do nas· 

elmonto do nosso uugusto principe imperial 'l Lem
bra ·se. Lernbra·se da resposta tüo lisougeira dada 
pela c.m~a á ft!ltcit!lçào do conselho de estado T Lem· 
bra·se. O nobre deputado não se dirigia a alguns 
conselheiros de · eo~tado declarando que aquella 
resposta tinha sido aconselhada ê. coróa pelo nobre 
deputado 'I 

U:u Sn. D&POTADO : - Quem di11se isto ? 
O Sn. FEaRAZ: -O Sr. visconde de Monte 

Alegre e o !)r. V11sconcellus. 
O Sa. RonalGtiEB nos S4NTos : - Isto não é 

objecto de 11rgumentação. 
O Sa. F.&nn.&z : - O nobre deputado não vlo 

qual é n resposta? Esta resposta é a prova mais 
suffieiente de que os conselheiros de e .. t.l'do não 
são a causa daquillo de que com elles se quiz 
des~ulpar o nobre deputado. Eis a resposta da 
coró"';- Acolho com ,;ivo contentamento a ex· 
pressão óos constantes s~ntímentos de lettldade 
áo meu conselho de estado, e os votos que faz 
por occasião do feliz nascimento, etc. - Ora, 
note ·se que esta resposta foi diflerente de todas 
a:.< c:temais. E se esse era o procedimento do 
conselho de estad.l, como agora o diz o nobre 
deputado, como aconselhou â corôa um tal tes· 
ternunbo da sua lealdade 'l 

Senhores, eu sei que a nobre maioria ba de se 
agoniar um pouco com :os minhas expressões; 
mas p~ço á nobre maioria que me conceda a sua 
attenção, porque o nobre deputado tii<> desa
bridamente se exprimto aqui contra s•os al\iadoa 
antigos, contra aquellea que constantemente lhe 
dérào provu de amizade, que sempre o c..,ad
javV.rão em seus trabalhos, que, nio tendo eaaaa 
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pessoas aqui nesta ea~a ninguem que as defenda, 
vejo-me na necessidade de defendêl-as. Quando 
os conselheiros de est~.Jo q1te não pertencem á 
opinião ua nobre m11ioria tivessem de fazer 
opposição, de empecer a marcha da administração, 
a quem se deverião dirig:r? Por ventura seria 
contr~ o nobre deputado ou contra. aquelle que 
era a pessoa mais significativa do ministerio, 
contra o nobre ex-ministro do imperio? Por 
certo que sim. O nobre ex-ministro do imperio 
era o élo que prendia o ministerio, era o fecho 
de tu.:lo, é a elle que os meus alliados attribuem 
todos os males que soffremos e temos suppor
taoio. 

Entretanto vejamos o que disse o nobre ministro 
do imperio nesta casa na discussão do orçrmento, 
quando eu perguntei o que elle pensava do 
conselho de estado (lt!) : « Sessão de 18 de Março 
de 1845. . 

« O Sa. AurEIOA Toaa.Es : - .•• O que posso 
afiançar é que o conselho de estado muito tem 
coo.djuvado o governo não só na parte atiminis· 
trativa, ma11 ainda no. que diz respeito aos 
negocias políticos, e suppusto que al~uns membros 
do mesmo conselho se achem em opposição com 
as idéas e princípios do actual gabinete, nem 
por isso tem sido de modo algum o governo 
embaraçado em sua m&rcha. )) 

E' o Sr. José CarloS! pessoa muito significativa 
na politica. que actualmente se segue. 

UM Sa. DEPUTADO :- Como está bom I 
O Sa. FERRAZ :- Pensou o nobre deputado que 

eu fosse algum dia inimigo do Sr. José Carlos? 
Ullt Sa. DEPUTADO : - Inimigo pessoal nunca 

pensei. 
O Sa. FERRAZ : - Que neces~idade havia de o 

conselho de estado embaraçar a marcha dos ne· 
gocios a cargo do nobre deputado pela Bahia, 
quando o nobre deputacl.o era a esperança do 
meu partido? Ao contrario, quando eu aqui fal· 
lava alguma cousa contra o nobre deputado, os 
meus alliados me dizião que eu fazia mal, que 
eu devia poupar o nobre deputado. (Risaãas.) 
Quantas vezes não aproveitou-se o nobre depu
t>~do dos conselhos dos meus co-religionnr·ios, 
quanta~ vez~s não foi consultar a 'illgun~ que 
não erão do conselho de estado, até &obre o 
orçamento da sua rl:'p>.rtiçiir 'l Cvmo era püKSiv~l 
que o conselho de estado fizesse opp•>siçào ao 
nobre deputado 'l O nobre deputado por ventura 
po.terá negar o apoio que teve desses conaelheiroN 
de e~tado na~ eleições que houvA antes e d~puis 
dn BUf\ entrada e sabida do minist•:rio, nu can· 
didatura para sen·•dor do Rto Gr~tndd do Norto, 
para BP.nador do Rio Grande do Sul, na hypo· 
these de passar a lei que augmentava o numero 
de deputados, e mesmo de Pernambuco? Não 
recebeu recommenda.;ões muito fortes a este 
respeito 'l 

UM Sa. DEPUTADo:- Se existem estas recom
mendações, hão de servir de muito. 

O Sa. FERRAZ : - Era pois impossível que se 
désse esta opposi._;ão de embaraçar o nobre de· 
putado no manejo dos negocias publicas da parte 
daquelles que o estimavão, que o apoiavão em 
taes negocios. E como não a achou o seu . suc
CHssor? Porque não era o ministerio o mesmo ? 
A razão é facil de achar. 

Entremos agora, Sr. presidente, no ponto que 
diz reMpeito ás relações com a Inglaterra. 

A opposiçllo accusou o nobre deputado de não 
ter ferto em tempo opportuno o competente aviso 
ao ministerio rnj;tlez da cessação dos artigos 
addicionaes de 1815 e de 1817; a opposiçào ac
cusou o nobre deputado por ter mandado prorogar 
a jurisdicção d&s commissões mixtas sem au
~orisação do corpo leiislativo ; e a opposição 

accusou ainda o nobre deputado por não ter sido 
previdente apresentando medidas neeessarias para 
fazer que o bill de 8 de Agosto de 1845 não 
passasse. 

Vejamos como o nobre deputado respondeu a 
e~tas accusaçõeg, (Reina algum susurro na casa.) 
Quanto á primeira, nada disse, e apenas allegou 
que em tempo anterior havia remettido todos 
os papeis, convenções, e artigos addicionaes, 
rel>~tivos ao trafico, á secção do con"elho de 
estado para esta examinar as ultimas instruccões 
d'•das pelo conde de Aberdeen aos cruzeiros 
inglezes, e que neste caso cabta á mesma secção 
em t~mpo prevenil-o <io termo da cessação das 
mesma:~ convenções. Parece-me, Sr. presidente, 
que os pareceres do conselho de estado sómente 
devem versar gobre os objectos das consultas, 
que o conselho de estado não tem iuiativa , é 
desta sorte que esta desculpa não pôde ser ad
mittida. 

Quanto á segunda. o nobre deputado disse qua 
preciso era muito tempo para que o systema 
representativo entre nós se julgasse, qae a pro
pria Inglaterra tinha perdido muito tempo primeiro 
que o systema representativo nella se arraigasse. 
Se estas razões merecem peso, a camara que o 
decida. 

Quanto á ultima parte, aquella que diz respeito 
á imprevidencia, o nobre deputado pelo Maranhão 
disse que não havia necessidade de legislação 
a respeito deste objecto, e que se não devia 
lançar mão do meio de convenções e ajustes. 
Ultimamente o nobre deputado pela B•hia, o Sr. 
Ferreira .França, querendo salvar a sua respon
sabilidade , perguntou-no~ porque o ministerio 
anterior ao dt~ 2 de Fevereiro qu~ tão previdente 
era, não acudto de prompto com medidas taes? 

Em resposta cabe-me respondqr ao nobre de
putado pelo Maranhão que não existia lei apro
priada para prevenir a falta que fo>i lembrada 
pelo nobre d&putado pelo Rio de Janeiro. A lei 
a que o nobre deputado pelo Maranhão se referia 
é o alvarã de 26 de Janeiro de 1818 ; mas esta 
legislação nem era completa nem attingia ao fim 
que deveriamos ter em vista. Digo que uão 
attingia ao fim, porque, sendo elle promulgado 
em cunsequencitl das convencões feitas com Por
tugal pelo Sr. D. João VI, e deiundo estas 
convenções de fazer parte da nossa le~islação 
logo que a no~Na independencia foi proclamada, 
está visto que não poderia fazer partq da nossa 
legislaçli.o ern vhtor, e que para poder viga rar 
mister era que houvesse um acto lt!gislatlvo que 
o dP.claras~e. 

O acto que póz a convenção de 1815 e artigos 
adliicionaes de 1817, em vigor ontre nós, foi a 
convenção de 182G • por cons~quencl>l ni\o se pode 
dizer que esta l~i, anterior á convenção de 1826, 
q•re não era nossa, pudesse ser um corollario 
dos artigos addicionaea a<ioptado~ posteriormente. 
O corollurio verdadeiro da convenção de 1826 foi 
a lei de 7 de Novembr.:> de 1831, qua estabeleceu 
as regras, que estabeleceu uma legislação penal, 
e que até estabeleceu uma medida que não existia 
no alvará de 26 de Janeiro de 1818, e vem a 
ser o apresamento em alto mar. Mas demos por 
um momento que esta legislação pudesse ter 
effeito entre nós : Será ella completa? Não: ella 
tão sómente impunha penas áquelles '}Ue armas
sem e preparassem expedições para os portos 
situados ao norte do Equador, e unicamente ao 
norte do Equador. Não rallava dos apresamentos 
feitos em alto mar. e quanto aos feitos por navios 
de guerra, rem .. ttia -se aos artigos addicionaes de 
1815 e _1817 e instrucções a elles annexas. Por 
consequencia já vê o nobre deputado que havia 
uma lacuna muito grande, que esta lei não podia 
ser applicada, e na verdade nunca foi applicad~ 
pelos nossos tribunaes. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 13/01/2015 16:31- Página 11 de 16 

!16 SESSÃO E~t 2i DE .MAIO DE 18-l6 
O Sa. M. M.I.GALHiEs :-Estava em vigor. 
O SR. FERRAZ:- O tribuual supremo de justiça 

acaba de declarar que não temos leis que regulem 
a fórma do processo, etc. Já v~ pois o nobre 
dt>putado que havia uma lacuna, e especialmente 
pelo que diz respeito aos apresamentos feitos 
em alto mar, tendo caducado o~ artigos addicio
naes de 11:317. 

Quanto á questão de convenções e de conve 
nlencias de não estabelecêl·RS, é uma questão a 
respeito da qual muitas pessoas pensilo como o 
nobre deputado ; mas a marcha seguida pelo 
gabinete actual é que estas convenções são ne· 
cessarias, e esta era a marcba seguida por todos 
os gabioett~s anteriores. Eu não quero por maneira 
nenb\tma admittir que não era mister, que era 
mesmo inutil lançar mão desse ret:urso pau 
prevenir a passRgem desse bill : acho que ao 
cl)utrario deveríamos tirar quaesquer pretextos 
pnra a adopção de rnedidas de rigor da parte do 
governo ioglez. E qual o freio que têm os go
vernos a respeito dos mAis estados? Os nobres 
deputados o têm mais de uma vez reconhecido, 
a sancção moral. Assim, cabe a cada um de nós, 
na direcção dos negocias publicos, arredar todos 
os motivos que possào estabelecer uma base que 
se preste f\ publicação de actos taes como o biH 
de 8 de· Agosto de 1845. 

Aqui cabe responder ao nobre deputado ex· 
ministro dos negocias estrangeiros. Disse elle : 
porque o ministerio anterior ao de 2 de Fevereiro 
são acudia em tempo com as medidas? Senhores, 
em 14 de Janeiro de 18U a.inda o ministerio de 
2 de Fevereiro, que poucos dias depois dessa data 
durou, ni\o recusava-se; ao contrario prestava· 
se á conclusão de qualquer ajuste com a Ingla· 
terra, comtanto que ficasse salva a dignidade 
nacional. 

Quanto a medidas internas, a leis particulares 
havia ainda uma sessão da legislatura passada, 
a sessão de 184!, e por consequencia nessa sessão 
era provavel que se propuzesse taes leis, e 
quando não se propuzessem, então era justa a 
censura; ma<i esta ct>nsura não cabe ao nobre 
ex -ministro de estrangeiros? Certame~ate que .:abe. 
Nao tinha o mez de Janeiro e d(l Fevereiro, e 
mesmo os seguintes mezes do anno passado para 
fazer passar al~~:uma medida tendente a este fim 1 
De ce•to que lhe cabe n censura. 

S<!nbores, o nobre d~pute.do pelo 'Maranhão, pes
soa que muito respeito, quiz demonstrar que os ar· 
tigos addieionaes dll 1835 niio erào contrarios aos 
Interesses do paiz . Eu p~ço licença para contestar 
esta sua proposiç>1o. Eu não tenho l'or fim por 
num eira alguma fazer censur11s ao autor desses ar
tigrs, tenho por fim unicame,te mostrar que esses 
artigos erão prejudiciaes, e para mostrai-o, Sr. 
pre8ident~. não care.;o recorrer a outro raciocinio 
do que este : acredita o nobre deputado na opinião 
do nobre ministro a quem !18 rtferio? Acredita? 
pois bem ; eu lere; uma parte do protesto do 
minislerio contra o bill onde vem condemnado 
muito Jln&ith:amente esses artigos addicionaes de 
1835. Eis-aqui as palavras do ministerin de 2 
de Fevereiro co~>tra ess ~g artigos (U): E' uma 
verdade iocontestavel que no anno de 1835, assim 
como nos de 1840 a 42 o governo impenal prestou
se sempre com o mais decidido ardor á diversae 
n~gociaç\jss, propostas pelo goveroo de S. M. 
Britannica. » Se nenhuma dessas nPgüciações 
pôde concluir-se ou ratificar-se a razão foi !JOrque 
o governo vio-se collocado na alternativa ou de 
recusal-as, ou de 8Ubscrever a completa ruina do 
commercio licito dos seus subditos, que aliás deve 
protf'ger. A escolha não podia ser duvidosa a um 
governo que tivesse consciencia de seus de
veres. » 

Logo, pois, o nobre deputado é respondido pelas 
proprias palavras do ministerlo de ~ de Fevereiro, 

em cujo seio tinha grande influencia o nobre ex
ministro da fazenda. autor desses artigos. Facto 
é tambem que em 1829 sendo já propostos e:>tes 
artigos addiciona~s ao nos~o respresentante na 
cõrte de Londres, o fall~ci•lo Sr. visconde de 
Itabayana, em d~ta de 7 de M11.io, forã" taes ar
tig<•S abandonado~. niia forão aceitos, nâ·J húuve 
accardo sobre elles. Esses artigos então apre
sentados versa vão s<>hre <•s me<mos objectos que 
versaviio os de 1835. Quanto á consideração trazida 
pelo nobre deputado a respeito dos temores que 
nós tínhamos naquella época, e quanto mesmo a 
outra consideração, que julgo Igualmente pon
deras~ desse espirito de philantropia de que 
n.uitas pessoas estão possuídas, nada direi. O 
que contesto unicamente é que esses artigos ad
dicion>\es fossem vantajosos, e não o poderião ser 
por maneira alguma, porque, estabelecendo como 
prova prima {acie a simples achada a bordo de 
uma embarcação de um ou dous grilhões, de uma 
ou duas algemas, tendo uma embarcação ne· 
cessidade de trazer t "es ferros para sua propria 
segunnça, o resultado seria que uma só em
barc .. ção brazileira não podeTin deixar de ser 
condemnada por essa prova prima fo.cie. 

O nobre deputado tambem censurou, e eu o 
acompanho nesta censura, a maneira por que se 
houverão diversos gaoinetes dado o procedimento 
de os ingleze!l apresarem no nosso territurio ma
rítimo embarcações brazileiras, e levarem-as para 
serem julgadas por seus tribunaes existentes em 
diver~as colonias. Ea o acompanho nesta parte, 
mas a verdade é que isto data de muito tempo 
desde 1832, e constantement" isto se deu no nosso 
paiz. 

Senhores, um outro ponto sobre que tem versado 
a discussão vem a ser a intervenção estrangeira 
nas aguas dl) Rio da Prata. Eu ponderarei à casa 
que na primeira sessão de 18!5 negava-ose a missão 
do Sr. visconde de Abrantes a Londres e a Paris ; 
na segunda sessão não se negava já a missão 
do Sr. visconde de Abrantes; m .. s dizia-se que 
esta missão não tinha sido para intervençã•.•, e 
que hoje não se nega mais uma cous11. nem outra, 
e apenas IJS nobres deputados se reduzem a con
testar que esse pedido do governo brazileiro fosse 
a causa motriz da intervenção armada. Temos 
progredido muito, já temos alcançado alguma 
cousa. Eu estou persuadido qtle quandu o uobre 
ex-ministro dos negocio)s estrangeiros, deputado 
por Minas, fallar uesta casa lerá as instrucções 
dadas pelo gabinete de 2 de Fevereiro ao Sr. vis
conde de Abrantes e o memorandum desse diplo
mata; então ninguem duvidará do fim da missão 
do Sr. visconde de Abrantes. 

SAnhores, se não era para intervir nos negocias 
do Rio da Prata, que outro poderia ser o fim ? 
Por ventura Ignorava o ~rabinete que por varias 
vezes os governos inglez e francez tinbão offerecido 
mediação pacifica ao governo de Buenos·Ayres? 
Ignorava o gabinete como na ultima vez tinha 
sido recebida e»sa mediação 't Creio que não devia 
ignorar ; e um documento disto, Sr. presidente, 
nos temos em uma nota do ministro inglez di
rigida ao governo de Buenos-Ayres em 18 de No
vembro de 1842. Diz elle ahi (U) : -Durante 
aquelles dous dias (os da discu, sào na sala doe 
representantes sobre o offerecimento da mediação, 
feito pelos agentes francez: e inglez) differeutes 
gr Li pos derão gritos de-morte aos estrangeiros e 
aos amigos de Rivera, em cuja classe as potencias 
med:adoras, como amigas de ambas . as partes, 
devem incluir-se .... Durante a noite .io segundo 
dia. uma reunião consideravel do povo, acom· 
panbada de militares e empregados civis do go
verno. percorrêrão as ruas eom musiea militar, e 
à meia-noite se repetirão os mesmos gritos de
morte a?s estrangeiros, de morte aos Vascos-ao 
passarem pela casa do ministro francez çonde d4 
Lurde. 
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Se pois o gvverno brazilelr.o tinha estas no

ticias, poderia por maneira alguma pensar QUe a 
mediação pacifica fosse aceita por Buenos-Ayres? 
De cert.o que não ; mas qual o seu fim ? Nas 
mesmas instrucções, no mesmo memorandum devo 
se entrever esse fim. Ahi (conforme sou informado, e 
vê-se das instrucções do ministro francez que andão 
impressas) se fallava de relações commercines; 
ahi se fallava de interes~e da huma11idaJe, ahi se 
!aiJRva da obrigação de sustentar a independencia 
da Banda Orientnl, ab\ se pedia que os governos 
europêos mandassem instrucções aos seu11 mi· 
nistro!; nesta córte afim de que se tratassem desses 
ne~~:oeios já em referencia ao acontecido, já ·em 
referenda ao futuro. Qual seria pois o fim senão 
este-a intervenção arm~tda - .. • • Creio pois, Sr. 
presidente, que não se põde deiltar de reconhecer 
a justiça desta censura. 

Eu tenho de fallar de um objecto que me é 
particular. O nobre deputado, referindo -se a uma 
nota do Sr. Guido, em que di,;se que não me 
conhecia, e que as palavras soltas por mim nesta 
casa não erão effeito de ~uas communicações, 
como eu já disse, trouxe uma insinuação que 
foi-me bem dcsagrndavel. Elle fG.IJou aqui em 
ferrete da infamia, ~ue fallou em seducção com 
que os ministros estrangeiros é.s vezes traba· 
lhavão para alca11çRr a seus fins deputados e 
representantes do. nllçãn. Eu não sei que dados 
póde ter o nobre deputado para suppôr qu"' eu 
tivesse sido seduzido por esse ministro; qae 
dados, que factos meus tem o nobre deputado 
para basear a sua prop(•Sição de ferrete du. in
famia? Senhores, o nobre deputado nesta parte 
tão injusto foi commigo quanto eu seria com elle 
se acaso dissesse que essa demora dos negocias da 
sua repartição tinha sido o etfeito, não da sua indo · 
loncia, mas do desejo de contribuir em favor de 
interesses alheios, de interesses estrangeiros a 
que se achava ligado; mas uão posso suppôr de 
maneira alguma no nobre deputado tatls intenções, 
e tenho o direito para exigir que o nobre d~putado 
não supt>Onha em mim as mesmas intenções. 
Repillo portanto esta insinuação. 

Sr. presidente, o nobre deputado pelo Maranhão 
quiz fazer o parallelo entre a administração de 2 
de Fevereiro e a administração anterior. Eu não 
o quero seguir neste patallelo, e direi mesmo que 
tal paralltlo não se pôde dar. ·Para que um parai· 
leio seja justo, é mi,;ler que as circumstancias 
sejão as mesmas. Eu est ... u persuadido que, se o 
gabinete de 2 de Fevereiro estivesse nas mesmas 
circumstancias que aqudle, por certo esse gabi· 
nete, que commetteu tantos desvarios, qu., com· 
matteu tantas violencias, havia de pór em pratica 
actos semelhantes é.quelles que o nobre deputado 
censura. De basta" tes violeucias uos deu suffi
cientes pr.,vas o gabinete dfl 2 de Fevereiro. 
Infelizmente a província de Goyaz e a ilha de 
Fernando são testemunhas da verdade do meu 
asserLo. Todos sabem da remoção de um homem 
amnistiado a quem tinha-se marcado por lugar de 
residencia a capital de Goyaz ; todos sabem da 
sua remoção para Cuyabá ; todos sabem como 
ella se o;>erou. 

O Sa. ALENCAR ; - Os outros removêrão um 
daqui para Fl!rnsndo. 

eu pedi ao nobre ministro da justiça o Sr. Galvão 
aqui nesta caso, e elle prometteu ·me rB!:er ces~ar 
eRsa lnjustiçR ; mas n!lo cuidou de remediar este 
mal, e ne01 se importou mais com isso. 

Senhoril,., estas mesmas pessoas não tomárão 
por ventura parte nossa medida excepcional que 

. partio desta casa em outra época a respeito dos 
rebeldes do Pará, o primeiro eumplo dfl depor
tação dado depois de 1824? Não toml\rão acaso 
parte nessa ferida que se fez na com;tituição, 
ferida que autorisou ou que moti~ou o outro act.o 
que os nobres deputados censurâ•> t Quem com· 
metteu uma vez esses actos, dadas as mesmas 
circumstancias nio poderia commetter outros 
sPmelhantes 't Por certo que sim: como pois pôde 
o nobre deputado tirRr argumentos em favor dos 
ministros de 2 de Fevereiro, desse seu parallelo 't 

Não seguirei ao nobre deputado na parte em 
QUe quiz endeosar o ministerio de~ de Fevereiro. 
O que fez elle nos diflercntes ramos da admi
nistrsc;iio '! De bom nada conheço. A grande 
força desses elogios é tirada da pacificação do 
Rio Grande do Sul. Recebamos este acto como 
um acto proveitoso ao paiz; gloria ás pessoas 
que contribuirão para elle, mas não dig<\mos 
que é e!Teito da polltica do ministerio, da cha· 
n1ada politica tle cl~mencia. Senhores, a politica 
da clemencio foi ll~guida na maior extensão pelo 
ministerio do 2a de Julho, e alcauçou-se alguma 
cousa ne~st! tempo por e~se meio ? Não, porque 
aind•l aquPJloa homens de,;\oiados da senda da 
lei nilo tmh4o 8ido completamente batidos, ainda 
t\nhão força 11umc1ente, ainda não estavl\o des· 
moralisndos. Dupols porém que pela política da 
força tomp~rada pela mod•!ração, politica seguida 
pelo mesmo mlni~terio de 2 de Fevereiro, o 
exercito foi habilitado sufticientemente para os 
combater: Jepoia que os r<Jbeldes se virão pri· 
vados de todos os recursos , a polilica da clemencia 
então trouxe sazonados fructos. Aqui ficarei, 
não tocarei em mais cousa alguma, não re volverei 
o passado... O que desejo 11nicamente é que a 
palavra do governo seja mantida (apoiados; , e 
que se alguma promessa houve seja ella cum
priJa. (Apoiados.) 

O not.:·e deputado aqui !aliou em circulo bem
aventurado. Senhores, ainda é máo t.erreno esse 
que o nobre deputado escolheu. Qualquer que 
fór o minister!o, qualquer que fôr o partido que 
subir ao poder no no~~>o paiz, terá sempre um 
circulo bemaventurado. Recorro aos factos : os 
empregos eleitoraes, os empregos populares, por 
ventura não erão dados aos parentes dos ministros 
de 2 de Fevereiro '1 Os empregos de magistratura, 
a promoção a desembargadores, os empregos de 
secretarios de governo, de juizes de direito e 
outros de3ta natureza, até IJlllHmo os de escrivão, 
não erã<J d&dos a parentes, amigos e apaniguados 
desses minbtros? 

O Sa. FERRAz:- Sim, senhor, e o ministerio 
de 2 de Fevereiro ainda o conservou nessa ilha, 
e &inda até hoje ahi se conserva, e não só este 
como Z7 indivíduos do Rio Grande do Sul e de 
outras partes presos e degradados, sem processo, 
e quando deixou o commando do presidia de Fer· 
nando o commandante Leal. as~im o referio. Se 
estes actos erão mãos, como não nego, como o 
gabinete de 2 de Fevereiro os cousentío T 

O nobre deputado tambem fallou em pro~tituição 
das graças. Já eu tiuha fallado neste sentido 
em 1843, mas iufelizmente o ministerio de 2 de 
F evereiro nito fui escoimado desta falta. Eu 
declino da discussão nesta parte, porque <:lla é 
toda pessoal. (Apoiados.) O que desejo, pelo 
que faço votos os mais ardentes, é para que o 
governo dê o apreço devido á moeda das graças, 
á moeda das honras (npoiados); são os votos 
que de todo o coração faço. Sr. presidente, nesta 
parte eu sou tão rígido e severo, que nem con· 
sinto, quando na presidenci& de um tribunal, 
quE: tratem os advogados com esearneo as honras 
e graças. 

:sr. presidente, os nobres deputados de Per
nambuco se têm amofinado muito commigo. (N.t%o 
apoiados.) Eu lhes peço perdão das minbas 
faltas ; mas lhes vou dar rozões tão fortes uo 
meu procedimento, quP, á vista deltas, reconhe
ceráõ necessariamente que eu t inha direito de lhes 
dizer alguma couaa. 

O Sa. ALENCAR:- Foi por esqu41cimento. 
O Sa. F&BRAZ:- Não foi esquecimento, porque 

"l'OIIO I 
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Estarão os nobres deputados esquecidos de. que 

no anno oassado ne~:arão seu voto ao Sr. mmlstro 
da marinha, hoje da fazenda, nas despezas d~ 
orçamento? Os nobres <:epu_ta~os acaso p~deráo 
negar o facto de que este mtn1stro, que n_ao er~ 
de sua atfeiçào, e contra o qual votárao, fo1 
organisador do ministerio actual? Certo que não. 
Negaraõ acaso que uma pessoa que nao gozava 
de sua sympathia faz parte d~:sse miuisterio? Os 
nobr~s deputados negaráõ acaso que tiverão appre
hensões muito fortes contra a organisação dl'ste 
ministerio ? De certo que não, porque todo o 
Rio de Janeiro sabe o que houve a este respeito. 
Alguns dos nobres deputados nbraçáriio-me fra
ternalmente, e outr•'S houve que vierão tomar 
posse real e corporal nestes bancos ; por esttoii 
actos, como não crer que os nobres deputados 
estavão ou devião estar na opposição 'l 

Agora di~o que foi regular a política, o proce~~r 
dos nobres deputados : o martello com que dev1ao 
bater o governo com melhor proveito deve bater 
na pobre opposição 1 Se pa~a ~s nob_res deputa~os 
alcançarelll o seu fim sa~nfic10s sao necessar1os 
da parta da pobre opposição em favor da c_au~a 
dos nobus deputad\ls , faremos este sacr1fic1o 
generoso, e da minha parte com a maior boa 
vontade o farei. 

o sa·. N. :MACHADO:-Deos lhe pague. 
O Sa. FERBAZ:-Os nobres deputados sabem o 

quanto desejo que sejiio felizes no seu empenho. 
Na deputação de Pernambuco tenho am•gos da 
infancia de que nunca me desligarei, pessoas com 
quem sempre tratei desde o temp_? em q_ue fre· 
quent~i as aulas, e como posso nao deseJar-lhes 
todas as venturas, mesmo com sacrificio nosso ? 
Entretanto não deixarei de notar que foi pouco 
generoso um nobre deputado quando nos quiz 
lançar a prancha pnra passarmos para o seu lado I 
Não se afil.ija: na posição ~m que nos nchamos 
craio que faremos muitos seryiços no paiz. 

Sr. presidente, pela primeira vez eu fui recebido 
com desfavor por alguns Srs. deputados ... 

O Sa. URDANO:-Com . desfa vor não. 
O SR. F.I!:RRAZ:-Não me lembra de uma só vez 

ter f~!lado nesta casa sem merecer r• attenção dos 
nobres deputados ; u.as hoje, porque fui tocar 
infdizmeute em uma pé~soa que é tat.t\l do peito 
dos uobres deputados, eo1 dtfesa dos meus amigos 
e ue mim proprio, o:> nobres deputados me rece· 
berào com desfavor. Eu lhes peço toda a indul
geucia por este meu procedimento, e lhes protesto 
que algum dia lhes darei Lambem esta indulgencia, 
quando elles defenderem seus amigos ou o seu 
partido. 

O Sas. N. MACHADo E URBANo:-E' um sonho 
do nobre deputado. 

O Sa. FERRAZ:-Sr. presidente, eu ficar~i aqui: 
tinha ainda alguns topicos sobre que fallar, mas 
como a hora está um pouco adiantada, e eu desejo 
ouvir o nobre ex-ministro dos negocios estran
geiros, aqui termino. 

O Sr. Frnnça Lelte:-Sr. presidente, eu 
sinto tomar a palavra em uma occasiãu em que a 
camarg, está fstigada, e em que ella não me póde 
prestar a attençào que eu desejo della sobre ··s 
negocias de que vou tratar, mórmente quando 
tenho que annunciar a camara que sobre a política 
externa eu divirjo alguma cousa das opiniões que 
se têm apresentado nesta casa. 

Principiarei o meu disc•uso pelos mesmlls to picos 
plllos quaes principiou o nobre deputado pelo Rio 
de Janeiro, que foi 111embro dos gabinetes de 23 de 
Março e 20 de Janeiro de 184-'3. 

Eu ex<~minarei primeiro os negocias relativos ao 
bill de Inglaterra, e ao depois passarei aos nego
cios do Rio da Prata, e fl.nalm.,nte entrarei no 
exam~ da política interna. 

Sr. presidente, julgo que devo dizer que a actual 
respost .. â falla do throno na sua geneulidade 
não é esposada por mim em tudo quar.to nella se 
diz, mas não a combaterei nesta occa~iào, porque 
mo reservo examinar seus factos em occasião 
opportuna. 

Quanto ao negocio do bill de Inglaterra, eu tenho 
a agra.tecer ao nobre ex-ministro de estrangeiros 
os esclarecimentos que noR deu no seu relatorio a 
este respeito, as poucas peças que publicou ; mas 
eu teria muito que liso o gear-me se S. Ex. tivesse 
publicado, unido a este relatorio, todas as peças 
que in~truem a questão e podem habilitar a cam••ra 
a dar o seu voto em uma questão de tão alta 
tran>cendencia. Por esta oceasiiio mesmo eu peço 
no Sr. ministro actual da repartição que maude 
publicar tudo quanto ha a respeito dessa questão 
do trafico entre o Brazil e a Inglaterra, ainda 
mesmo do tempo do governo do Sr. D. João VI. 

Senhores, nos paizes representativos quem di· 
rige o governo é sempre a opinião pronunciada no 
paiz ; a opinião niio St3 póde pronunciar quando 
elle não tem inteiro couhecimento da questão que 
se ventila. E' para dar e,;se conhecime11to ao 
puiz, e para o habilitar a que elle possa pronun
ciar a sua opinião em qualquer circumstancia, em 
virtude de appello que o governo lhe possa fazer, 
que eu peço ao Sr. ministro que mande publicar 
tudo isto. Eu julgo que pelas peças publicadas 
no rGlat\lrio não estamos inteiramente instruidos 
da questão, nem habilitados para dar um voto 
que possa orie••tar o poder executivo, sejio quaes 
forem ns circumstancias em que elle se achar a 
respeito. 

O relatorio actual de.u-me occasião de examinar 
alguns documentos que não estavão em meu 
poder : mas oftereço é. consideração da camara 
tudo quanto eu julgo necessario para habilitai-a 
a dar um voto expressivo nestas questões, e talvez 
seja por isso conforme minha opinião que nesta 
discussão se tem dito que a Inglaterra trabalha 
com todo o afinco na extincção do trafico para 
satisfazer a S!la ambição. Eu acho esta proposição 
inexa.cta; eu acho esta proposição inexacta e 
impruJente. Eu a acho inexacta, porq•!e todos 
aqualles que têm estudado esta questão sabem 
que 20 anuas de debate consecutivo teve ella no 
parlamento primeiro que passasse, e foi depois 
de fvrmada uma opinião inteira no paz que o 
governo se vio obrigado a pôr-s'l á frente destt\ 
alta missão. Sacrificou pri •ueiramente os seus 
interesse~. sacrificou o commercio que fazia com 
os escravos, o:~ interesses .Je suas colomas, os 
capitaes do seu thesouro ; votárão-se ~ilhões de 
indemnisaçõos. Os motivos que atravez de tantos 
sacrificios conduztlm a Inglaterra com tanto afinco 
11esta emprcza são sem duvida outros muito 
poderosos entre elles e que eu agvra não t"nho 
tempo para os desenvolver; e eu digo que motivos 
muito poderosos entre nós existem que nos devem 
associar á Ingl~terra a este respeito. 

O primeiro acto que existio entre o governo 
portuguez e ínglez a resl'eito do traficv de africanos 
foi o art. 10 do tratado e alliança entre a Ingla
terra e Portugal. Nesse artigo se estipulou que 
o trafico seria feito, não fóra dos domínios por
tuguezes na cost11 d'Africa, mas simplesmente 
naquel!e .territorio on.:ie a corõa port:~gueza tinha 
etf~clivo domiuio e posse. Em co.>nsequencia disto, 
a Inglaterra deu instrncções aos seus .:hefes 
marítimos para o apresamento :le navios, e etfecti· 
vamente se fizerào muitas presas. O governo 
portuguez reclam~u. pvr isso que entre estas 
presas forão envolvidas muita~ que fazião o 
commercio directo para os portos das possessões 
portuguezas. A Inglaterra reconheceu estas re · 
clamações (é neces$ario que :1 camau attenda a 
que nesse tempo quem julgav;~ a:~ presas era o 
almirantado e vice-almirantado inglez) a Ingla
terra, reconhecoando e admittindo as reclamações 



Câmara dos Deputados- Impresso em 13/01/2015 16:31 -Página 14 de 16 

SESSÃO EM 27 DE MAIO DE 184S 219 
do ~overno portuguez , fez ru; convtn~ões de 
Vienna datadas de 21 e 22 de Janeho de 1815. 
Pel~ primeira conce.teu ao goveruo portugue:: a 
indemnisação de 300,000 lb., e o pentão do em
P re s timo de 600,000 ib. ; e pda segunda conven· 
c:onou com o gover"o portuguFz lrabalhar~m de 
mutuo accórdo para levarem a effeito a extincçiio 
do trafico : marcou-se a linha onde era licito 
fazer est<~ trafico. Pda convf'nção de 1817 se 
creilrão commissões mixtas para se julgarem <.s 
presas. Então o parlamento J•romultznu um acto, 
que é o dú anuo Git,.vo de Jorge IV, privundo 
o allllirant><do e o vice-almirautatlo do julgamento 
dessas presas, porque, pelos tr~taJo~ que se 
tinbiio novRmente r. ilo c.::m a corôa portugu~za, 
se tinha enncedtdo esta jurisdicçiio ás commissÕ•' S 
mixtas. Desde então, o almirantado e vice almi
rantado mgl~z não t(•márão mui8 conhecimento 
drste negocio, vistn que o acto do nnno oitavo 
de Jorge IV lh'os prohibia, lhes tirava esta 
jurisdicçào. E>te neto se r;;feria tatnbem ás 
con~ençõ;,s de li;H7 Bem vê a camaro., pois, 
que houve uma le~isl:lçào ingleza que prohibia 
inteiramente o conhecimento deste negocio aos 
trihunaes ordinarios. 

Em 1822 nõ~ fizemos a nossa independencia. 
Em 1833 eu declarei á camnra que não tinha 
conhecimento destas instrucções senão por que 
o nosso ministro em Londres fallava nellas no 
seu protesto. Em 1823 promulg'•rão·se instrucções 
a respeito pelo governo brazileiro. Em 1826 ftz ·se 
o tratado da extincçiio geral do trafico, e declarou· 
se que elle seria considerado pirataria. Ne~se 
trRtado tlStabeleceu-se que a< convenções de 1815 
e 1817 fa.rião parte integrante desse trataoto, " 
em 1830 ou 1831 o nosso ministro em Londres 
fez uma nota ao governo inglez pedindo que 
julgasse extinctas !ls commissões mixtas porque 
erão desnecess:>rins, visto que pelo trata•lo de 1826, 
julgado o trafico pirataria, competia aos tribunaes 
de justiça o seu julgamento. O governo inglez 
não quiz assentir a isto. Houve uma outra nota 
ainda, pedindo isto mesmo, e o governo inglez 
a não admittio, e requisitou que se fizessem 
artigos substitutivos ou additivos ao trataolo, 
subsistindo estas convenções de 1815 e 1817. Fi· 
zerão-se esses artiglls, que vieriio á cllrnara e 
que a camara não quiz admittir. Em 1839 ou 
1840 o ministro inglez apresentou aqui um me· 
morandum pedindo gne se formassem artigos 
additivos ao tratado. Isto tambem não foi admit· 
tido. O governo inglez aulorisou ao seu. ministro 
no Rio de Janeiro para tratar com o govern.> 
do Brazil sobre o meio de levar a efi~lto aquelle 
tratado de 18"....6. Esta. autoris!lção permaneceu 
e permanece ainda. Eu não tenho di~to outro 
conhecimento, não tenho visto outros documentos 
mais do que aquelles que o Sr. ministro unio no 
seu relatorio que publicoa: e é ahi que eu vejo nas 
difierentes notas a,. citações e referencias desses 
documentos que acabo de citar; tem-se· me dito e 
eu não o dou por certo. O nobre ex-ministro 
quando tiver de !aliar póde esclarecer á camara a 
respeito, e se existião notas de nossa parte ao 
ministro de Inglaterra, dizendo que não estava na 
força do governo brazileiro fazer com que o con· 
trabando de escravos não tivesse lugar. Eu 11ào 
digo que isto houvesse ; mas espero que o Sr. 
ministro doa negocies estrangeiros explique se com 
effelto existe isto. 

Em 184.5, o Sr. ex-ministro dos negocios estran
geiros declarou extinctas as commissões mixtas 
e acabado o termo das convenções de 1815 e 1817, 
conforme o artigo addicional da mesma convenção 
de 1817. Lembra-me, Sr. presidente, que, por 
occasião de o nobre ex-ministro dar a noticia 
disto na casa, eu lhe disse que não entravn na 
discussão das vantagens desta medida, que eu as 
passava por alto ; e dirigindo-me ao Sr. ministro, 
lhe disse então que elle podia avaliar os serviços 

que eu lhe fiz, deixando em silencio este negocio ; 
porque, em um negocio tão melindroso, eu não 
queria antecipar os factos, mórmente factos de 
uma ordem tão elevada, que pl)derião compro
m~lter os interesses do meu paíz, mas hoje elles 
existem. e pe_r tencem ao domínio publico ; sendo
me por 1sso hclt<l examinal·os e julgai-os conforme 
o meu m<ldo de ver as causas. 

Eu perguntarei á camara se, t~ndo ná\1 feito 
uma convenção como a de 1826, nos é licito 
deixarmos de concorrer com todas ns nossas forças 
para a execução desta convenção. Nós não tinha
mos outros meios ~enão as con vençõas de 1815 e 
181í ; nullif.cal-ae s~m ter procurado convencer a 
nação in~leza dij que a nossa intenção, a nossa 
v_ontaJe era o desempenho fiel da~ obrigações que 
tmhamos para com dia, não acho justo. Eu tinha 
previsto que o mesr.:.o bill que passou para Por
tugal passaria _Para nós. ~xamin·~ndo a posição, 
as C1rwmstanc1as do Brazil, temi e temo ainda 
que não desçamos com desnr da noasa dignidade. 
· Senhores, quando as nações fro.eas têm de lutar 

com nações pod'lrosas, o seu primeiro cuidado é 
fazer crêr ao mundo civilidad<l que a justiça e~tá 
de sua parte (apoiados) ; é fazer tudo qu&:~to fôr 
necessario para mostrar que não têm a intenção 
de ueix,;.r de executar aquillo a quo3 se têm com
promettido, debaixo de fé dos tratados. Mas 
seja-me licito perguntar á casa que medida se 
tomou para supprir essas convenções de 1815 
e 1817? Como pod~remos mostrar ás nações civi
lisadas que não queremos illudir a convenção, 
que nãc; queremos defraudar a fé que se deve ter 
com os tratados? Eu peço A camara que considere 
bem estl\ questão, que é necessario que tratemos 
com muita prudencia; convem muito medir a 
posição do Brazil com a posição da Inglaterra. 
Nem se creia que em ~ualquer .:ontestação com 
uma das grandes potencias da Europa nós pode
remos lnterel!lsar a DI)SSo favor outra. Senhores, 
isto é uma vã esperança. A Europa toda não se 
acha em muito boa posição ; as suas finanças são 
difficeis, e os partidos políticos em umas, e os 
sentimentos de liberdade em outras não deixão 011 
seus governos em muita tranquillidade e socego; 
a inquietação reina por toda parte, e por toda 
parte se teme e se receia muito uma conflagração 
geral, que collocaré. em diffieil posição muitas 
posições felizes actualmente ; esperar, nesse estado 
de cousas em que SEI acha a Europa, uma inter· 
venção a nosso favor, um sacrificio, é uma ver
dadeira illu~ào 1 O que nós podem':>s esperar 
unicamente serão meras officiosidades, que, se 
entrarem em intervenção, SP.rão sempre resolvidas 
contra nós: ex~mplo, os Estados-Unidos com a 
Inglaterra: a França re~olveu contra os E~tados· 
Unidos. Em uma questão dest11s, é necessario que 
•e meça toda a extensão das vantagens. E' neces· 
sario que conheçamos o valor desse commercio 
com a costa d'Africa e as vantag•ms que delle 
resultào, para podermos comparar com justezl\ 
qual o nosso interesse e qu~es os sacrifi.cios que 
por elle devemos fazer. Mas, perguntarei a camara, 
tendes os dados proprics para esta medida ? 
Emquanto monta o comlllercio lícito da costa 
d'Africa? O Ulicito, eu digo que a moralidade, a 
saude e a civilisação do paiz pedem a sua ex-
tlncção. · 

Sr. presidente, eu julgo que o gabiilete .e a 
camara devem-se portar com muita prudenc1a a 
respeito deste negocio, e pesar bem as vantagens 
que podem rPsultar deste commercio para poder 
advogar o seu dir.,ito para com o governo inglez 
e perante o mundo civilisado. Não é bastante, 
nem convém que aqui declaremos que a nação 
ingleza o que quer é por ambição acabar com o 
nosso commercio e agricultura ; mas convém pesar 
bem todas as circumstancias vantajosas ou des
v.mtajoaas, e resolver. a questão sem sacrifieios 
dos nossos grandes intereases, mas que não 
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pareça querermos illudir a fé das coo1venções, 
porque isto, bem longe de ser conv~uiente, seria 
ferir s nossa propria dignid11<.1e, a nossa propria 
honra. 

O Sa. SouzA E 0LIY~IRA dá um aparte que não 
ouvimos. 

O Sa. FRA.NÇA LEI;I'E:-Os interess~s da nossa 
marinha e do noss'l cornmercio estàa no comrn~rcio 
que seja licito, e os interesses do paiz est:i•> na 
industria. Arred.~m- se os capitae,; que se ompreg;lo 
no commercio para a costa d' Africa ; dê-se-lh~s 
um emprego productivo, e então virá o tempo em 
que nos acharemos em estadn de nos fazer rfls· 
peitados pela Inglaterra e p<lr qualq11er potencia. 

Agora, Sr. presidente, passarei á questão do 
Rio da Prata. 

Houve tempo em que eu acre.liturei qu<l com 
effeito tinha havido da p11rte do Brazil 6Xig~ncia 
para esta in~ervenção. Eu acreditarei nisto pri
meir(l, porque os ministros no pal"lamcnto 111glez 
e os ministros no parlamento franc~z. todos elles 
se combinavi'i.o a annunciar que da parte do 
Brazil tinha havido esta tõXigencia. Uma carta de 
instrucções dirl~;ida pelo Sr. Guizot ao ministro 
de França em Montevidéo sa refere muito positiva
mente ao memorandum da Sr. vis onde de 
Abrantes. Eu não tenho visto este memorandum, 
e espero que o Sr. ministro que está act•lalmente 
na repartição o mande publicar para instruir o 
paiz da conducta do seu governo a respeito, e 
p 11ra tirar aos nossos inimigos o pretexto de, pelo 
menos dtclararem, gritarem contra nós. 

Tendó pois \·isto nas folhas publicas estas 
declarações dos respectivos ministros de Iu
glaterra e França nos seus parlameratos, não 
tendo eu muita confiança no Sr. visconde de 
Abrantes, eu acreditarei que, apezar de que niio 
ho11vessem instrucções, elle todavia seria capaz 
de exceder á su!l.s lnstruccões, e fazer uma exi· 
gencia desta natureza. Mas tendo ouvido cons · 
tantemente cs ministros do Brazil d1zerem que 
elle não fez cousa alguma, nem no memorandum, 
nem em uma outra nota, e que não foi autorisado 
para isso, eu estou convencido de que taes exi 
genclas não existirão, e que as declarações dos 
ministros inglez e francez aos seus respectivos 
parlamentos não são mais do que uma especie de 
desculpa do seu procedimento para com as nações 
do Rio da Prata. Mas eu estarei por venLura 
satisfeito com a política que se tem desenvolvido 
a respeito diJs negocias do Rio da Prata? Não, 
senhores. Desde o gabinete de 19 de Setembro 
de 1837 tenho notado que a política sobre o Rio 
da Prata tem sido mais ou menos tímida, mais ou 
menos duvidosa e algum~ causa desleal. Tl!m 
sido tímida, porque desde o tempo em que se 
combatem aquellas duas nações encarniçadamente, 
o governo brazilelro não declarou a sua opinião 
a respeito, ao principio transigindo com Oribe, 
depois com Fructo, e finalmente, larganào Fructo 
por Buenos-Ayres (vejão o tratado de 18!3;, e 
d,;pois largando Buenos·Ayres, e paroeco;ndo querer 
negociar com Fructo, prova o procedimento do 
nosso ministro na republica Cisplatina em 18!3: 
tímida ainda hoje, porque até esse principio de 
n~utralidade tem sido sustentado, mas de . uma _ 
maneira muito fraca ; tem sido sustentada com 
prejuízo dos brazileiros ; o governo mesmo pro
curando embaraços a que os brazileiros possiio 
tirar as vantagens que os neutros tirão sempre 
do estado do guorra entre os belligerantes. Esta 
política não pôde merecer a minha approvaçãn : 
I•, porque desejo que o governo brazileiN exerça 
alli uma influencia muito directa nos negocias 
do Rio da Prata ; desejo QUe mostre qual é a sua 
vontade. qual o seu fim; 2o, porque, sustentando 
como austenta o principio . da neutralidade, não 
quero qne se ponha embaraços .ao nosso com
mareio. Senhores, as vantagens da neutralidade 

é tirar o maior proveito do commercio com os 
bel!igerantes ; ma•, se o governo põe tropeços a 
esse commercw, o estado •ia neutralidade vem a 
se~ Sllal fructo e sem vantagem alguma para o 
pa1z. 
. Sr. pr_esidente, esta política timída, esta poli

tlca duv1 •~osa, qu e temos tid c~ constantemE>nte para 
com o RI•> da Prata. só pôde produzir naquellas 
nações para comnosco se não um desprezo, ao 
menos uma indiiTerença. Não desejando que o 
governo se dec!are a !avG;o de 11m, não desejo 
~;\mbem que o governo deix~ o campo livre a um 
para conquistar o outro.Não querendo que o governo 
~e declare por uma parte na guer:-9. que actual
m9nte existe no Rio da Prata, desejo que elle se 
prepare par•l evitar qualquer guerra que pos~a 
occorrar. Perguntarei: de que meios tem o governo 
!nnçado mão oara t~r um apoio no Paraguay? Eu 
Julgo que o Paraguay é de alta i mport~ncia para 
a polittca do Brazil no Rio do Prata , e tanto maior 
qn .,nto eu não dP-sejo que uinP.uem tenha mais 
intl•1encia no Paraguuy do que nós. Sr. presideote, 
o Paraguay divide com tres gran•les províncias 
nossas. Ell>3, ficando pela ret .. guarda, por as~icn 
dizer, das duas nações maritirr.as do Prata, e 
estando interiorm~nte comnosco, póde-nos servir de 
grande auxilio em qualquP. r dissensão ou qualquer 
gu P-rra que tenhamos com alguma dellas. Mas o 
gabinete por ventura estendeu suas vistas politicas 
a respeito? Não. As instrucções que o gabinete de 
20 de Janeiro deu, farão simplesmente para um 
tratado de commercio e de limites. Hoje consta-me 
que a influencia que o nosso ministro póde 
adquirir sem instrucções algumas. sem que lhe 
facilitassemos os meios, essa influencia que o 
Sr. Bueno pôde adquirir no Paraguay, hoje ntesmo 
é disputada pela Inglaterra e pela França. A 
Inglaterra e a França parece muito bem conhecer 
aquella importante posição. 

Sr. presidente, eu noto que o governo do Brazil 
vé com inteira indífferença o Paraguay tomar 
parte activa na guerra contra Buenos ·Ayres, per
guntarei: convém ao Brazil o triumpho da Ingla
terra e de França em Buenos-Ayres? Será con
veniente ao Brazil a conquista de Montevidéo 
pela Inglaterra e França 't Deixando o Paraguay 
entregar suas forças aos inimig.,s de Buenos
Ayre8, para disporem del!as como lhes p11recesse, 
n:io é um auxilio este á Inglaterra e França, que 
para o futuro nos pôde fazer muito mal't Não é 
auxiliar a quéda do dictador Rosas? Não é con
correr para que o governo inglez, como está 
actualmente acontecendo, possa f,,zer com Ro>~as 
a convenção mais vantajosa que l&e convier? 

Nós não podíamos evitar que o Paraguay entre
gasse as saas forças, poder·se-me-ba responder: 
mas eu perguntarei ã camara : de qua serve a 
diplomacia T Não é pelos meios diplomaticos que 
se induz uma nação a nãv ter certo procedimento 
para com outra T Não couveria a nós o garantir a 
inteira indepandencia do Paraguay, comtanto que 
el!e se conservasse na defensiv•'• e não tomasse 
na presente conjunctura a offensiva contra o di
ctador? (Apoiados.) Isto foi despresado. O gabinete 
n,andou para alli um enviado sem fim algum 
político, e tanto que o mandou depois que o 

.Presidente de M~~otto·Grosso tinha alli mandadt' 
um !iiâiviauo sõndar às- opiniões; ·e-saber-quaes 
erão os sentimentos daquella nação a nosso res
peito, e com o unico fim de fazer um tratado de 
commercio e de limi~es. Huje, senhores, o nosso 
eommercio com o Paraguay não póde ser de 
vantagem real paru o Brazil. A nossa al!iança 
com o Paraguay deve ser toda politiea. Sendo 
este o fim principal , não devemos tambem des
prenr as 'Vantagens que o comm~m:io pôde tirar 
delle; mas nunca os homens de estado. os homens 
políticos, devem calcular com estas vantagens, 
que são de muito pequena escala com relação ás 
vantagens políticas que nascem da posição daquelle 
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paiz. Nas relações do governo do Brazil com se ha de lembrar de que o nobre deputado que 
aquelle paiz, a política só é que deve posar na fez uma fig11ra proeminente nessa pnlitica. foi o 
balança; todos os outros interesses deve111 ser primeiro que a revolveu, foi o primeiro que até 
considerados como de uma ordem meia secundaria. tr~tou a maioria desta ca~a de covarde, porque o 
O Paraguay •mtregou o seu exercito a um chefe nao. accusava. Dasde entao, senhores, eu me vi 
inimigo de Rosas, e eu creio que, atte11tas as obngaclo a acomp·mhar o nobre deputado no 
sympathias que aquelle pcvo tern. manifestado terreno onde elle queria combater, e s examinar 
para comno~co, a iufluencia que não fui difiicil ao de novo es.;;a poliLica, tanto mais quanto eu estou 
nosso enviado exarcer ao pé daquelle governo, por convencido de que a recordação do~ factos instrua 
s~ous conselho"• não seria difficil a que elle admit- a politica futura. 
tisse officialidade nossa para disciplinar o seu .Ant~s disto permittirá o nobre deputado pelo 
exercito, e preparai-o para a guerra quando ella Ptauby que eu responda a um topico do seu 
fosse necessaria em defeza de sua independ~:oncia discurso, quando elle disse que no estado actual 
o Jos seus direitos ; e essas relações que es~a aqu~ges que . se tinhão sacrificado pela legalidade 
nfficiali<!ade tom:uia no pniz, erão outros tantos gemtao debAtx:o de processos, pedindo·se-lh9S 
vinculas de amizade que os uniria a nós; mas indemnisação de goneros que elles havião tomado 
isto está despresado. para despender com as forças da legalidade. O meu 

Não se olha para o futuro, todos se occupiio do au;igo deputado por Minas pedio nessa occasião a 
momento: exemplo, a nota dizendo-está extincta palavra e eu disse-lhe que eu responderia. 
a convenção de 1815 e 1817. Note bem a calllara, é confissão do nobre depu-

Sr. presidente, taes causas têm acontecido que tado-o processo versa sobre indemnisaçiio de 
desmentem nossa cívilisação. Eu tenho noticia, generos que forào 'ornados par<l supprirnetlto das 
não sei se é certo, e espero que o Sr. ex-ministro tropas da legalidade. 
dos negocias estrangeiros que servia em 1843 se Eu tenho de pedir ao gabinete actual que se 
explique a respeit0, eu tenho noticia de que por existem estes processos e houver juiz assás cora-
occasião desse tratado inconsideradamente feito joso, independente e justiceiro que condemne taes 
com Buenos-Ayres, e que por felicidade nossa não indivíduos á indemnisação, o gabinete tome isto 
foi ratificado, ou o do procedimento do nosso como relevante serviço e premêe esse juiz, para 
encarregaJo de negocias f"m Montevidéo a respeito que sejão animados outros a seguir semelhante 
do bloqueio, o nobre ex-ministro dos negocios trilho. 
estrangeiros então tirou-se de cuidados, escrevendo Eu direi ao nobre deputado que a propriedade 
notas ao ministro, que forão recebidas com é um direit'> garantido pela constituição do 
desprezo, e que não merecerão resposta, esque- imperio.-Ninguem será privado de sua proprie· 
cendo se de que os governos só !'e correspondem dade sem immediata indemnisação. 
por meio de seus ministros residentes nas difft>- Quem nos diz que esse homem que diz que era 
rentes cOrtes 11 A imp1evidencia dos nossos para supprir as forças, não o fez para satisfazer a 
ministros tem sido tal; tal tem sido a incapaci- sua ambição e avaresa particular? (Apoiados.) 
dade com que se tem tratado os nossos negocias Eu contarei á cámara um facto acontecido por 
exteriores que em uma conjunctura como essa· em occasião da guerra da iudependencia dos Estados-
que se achava Montevidéo e Buenos-Ayres, se Unidos. o~ inglezes tinhão saltado em um ponto. 
despacha daqui um joven de grandes esperanças O general destr.cou uma porção de seu exercito, 
para o paiz, e manda-se sem se lhe dar uma composta de dez mil homens, se bem me lembra, 
instrucção com que se pudesse desenvolver nesta para ir a esse ponto bat~r os inglezes. No caminho 
conjunctura. O que resultou 'I' A condueta tíbia o general commandante dessa força teve de dar-
em reconhecer o bloqueio ou em não o reconhecer, lhe algum descanço e demorou-se em uma fazenda 
procedtmento este que excitou essa desagradava! quatro ou cinco dias, e no ultimo mandou levantar 
posição que houve entre nós e Buenos-Ayres e o campo e marchar a tropa. Nessa occasiiio 
que ainda dura. recebeu a notificação de um juiz de paz, a 

Senhores, tenho expendido á camara as minhas requerimento do proprietario da fazenda, para 
opiniões a respeito da politica externa. Eu re- pagar a lenha que seu ex;ercito tinha queimado 
provo o procedimento do nosso governo quasi em nesses dias. O general mandou as tropas mar-
tudo. Eu de&ejo que o gabinete actual publique charem, e foi á casa do juiz de paz e prestou uma 
tudo o que ha sobre estas questões vitaes, tanto fiança do que se liquidasse, o foi ao alcance do 
a respeito do Rio da Prata como a rest-oeito da exercito. Veja pois a c11mara quanto valia o direito 
Inglaterra para t:sclarecer o paiz, para que o paiz je propriedade que naquella occasião o general, 
esteja habilitado em uma occasião difficil par'\ apezar de se propOr a uma missão de alta impor-
responder ao appello que o governo tenha de tün~in, qual era a mnnutenção da independencia 
fazer-lhe. ao estado, não recusou oberlecer ao juiz de paz, 

Agora permitta a camara que eu passe as minhas foi n sua casa e prestou fiança. Comparai isto 
vistas um pouco sobre a politica interna. com o que se passa entre nOs onde um sargento 

Eu já disse, senhorPs, que comquanto não esteja que sahe para uma commissão julga-se autorisado 
dispo~to a approvar todas as partP.s do voto de para tomar a propriedade dos particulares! E' 
graças, todavia no geral voto por elle apczar das contra isto que eu reclarno justiçu em meu paiz; 
proposições que desapprovo, principalmente por- é para isso que eu reclamo a independencia do 
que reservo-me para occasiào opportuna. Mas p1der juidiciario, para que possa condemnar indi-
acaso rolou a discussão do voto de graças no viduos que se prevalecem da autoridade publica 
terreno em que devia rolar? A camara vio para arrebatar a propriedade alheia. 

- queelta!oitirada ~do- terreno·-proprio-para.-- ser-- -- --EtC tinha ainda muito--sob-re-q-ue este_n.der;·me--,-
eollncada em um terreno que não pudéra jámais mas vejo que a came.ra está fatigada; a hora dos 
ser explorado inteiramente. O nobre deputado nossos trabalhos já passou, e o nobre deputado, 
pelo Rio de Janeiro, membro dos gabinetes de 23 de a quem queria especialmente responder, não está 
Março e 20 de Janeiro, em seus desvios, fez com na casa, e como não faltará occasião de entrar 
que ella fosse tirada da politica do gabinete que nesta mataria, eu fico por ora aqui. 
acabou para collocal-a na política que tem domi- A dis:usl!ão fica adiada pela hora. 
nado o paiz desde 1841. Forão aquelles mesmos Levanta-se a sessão. 
os mais interessa;:tos, aquelles aosquaesconvinha 
não d~r occasião a ser explorado esse campo 
fecundo de tristes e dolorosas recordações para o 
paiz e para a corOa, que provocárão essa exploração 
e que nos chamárão para o seu exáme. A camara 
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Sessaio em 28 de Jlaio 

Pai!:SIOID\CIA. DO SR. MUNIZ TA.VA.RES 

SoM:MARI•• . -Reguerimento do Sr. Nunes Machado 
sobre negoc1os de Pernambuco. Debate ca.loi'OSO. 
-Voto de graças. Discurso do Sr. Limpo de 
Abreu. 

A's 10 horas e 4.Q minutos da manhã abre-se 
a St!ssão, lê-se e approva-se a acta da ante· 
cedente. · 

Não ha expediente. 
o Sr. Nunes Machado:-Sr. presid~nte, 

lendo a discussão do , ~enaio publicada no Mel'• 
cantil de hontem, deparei com o discurso de um 
nobre senador pelll. provineh de Min11s Gerae~, 
onde so affirmiio factos .ie uma importancia ex.
traordina.ria a ro>spP.ito da actual administração 
da província. dtl P,;rnambuco. Eu tenho a certeza 
de que estes factos Bt> niio passãri'lo como 1tflirmltra 
o nobre senador (apoiados) ; desejo porém, Sr. 
pl'e!'id~:nte, provar que elle ou tevtl nímia f4cili
dado em assim se PXprimir, ou se quiz tornar 
echo de uma calumnia infame e miseravel, e 
para isso peço liceuça a V. Ex. para mandar á 
mesa um requerimento. 

Esse nobre ~enador, Sr. presidente, com uma 
linguagem onde resumbra todo o assento da 
convicção, affirmou no senado que o actual pre
sidente de Pernambuco, para v~ncP.r a eleição de 
senador, não sómeute se tinha. lançado na carreira 
do arbítrio, como, o que é mais, senhores, havia 
distrahido 20:0002 que a assembléa provincial 
havia vetado em favor das victimas da secca do 
centro daquella província I Sr. presidente, é a 
accusação mais e:xtraordinaria que se póde fazer 
a um fuoccionario publico I (Apoiados.) E quem 
se arroja no parlamento a tr~zer factos desta 
crdom, c<:rtamente deve estar munido de docu
mentos irrefragaveis, de documentos de cuja va
lidado se não possa duvidar, e tem rigorosa 
obrig>~ção, no momento de fazer tal accusação, 
de exbibir esses documentes em que a baséa: do 
contrario, da direito a todo o homem de honra a 
dizer:- mP.nte, mente e mente despejada mente. 
\Apoiados e nl!o apoiados.) 

O SR. D. Mu;o&L:-E' a um setlador do imperio 
que se dirige isto ! 

O Sa. NUNES 1\úcH~l>O :-Estou fallando hypo
tbeticamente ; mas tanto mais alta e a posição 
do individuo, quanto mais deve elle ter em conta 
a reput.ação alheiu (apoiados}, tanto mais criterio 
deve elle ter em fazer accusações de tal ~~:ravi· 
dade. Um senador do itnperio, Sr. presidente, 
deve pesar quanto custa ao cld!ldão zt~lar a sua 
reputação para não ter a facilidade de, sem do· 
cumento algum, fulminar ~occusações destns contra 
um alto íunccionario que tem factos quo garantem, 
sustentão e e•tabeleo.:em a sua reputação de homem 
de honra ía11oiados) .•.• 

O Sa. D. lli~oEL:-Está muito acima de tudo 
isto. 

O Sa. Nu:sEs MA.cHA.Oo :-Está muito acima de 
tudo, e entretanto desceu muito abaixo do li:ell 
lugar. 

s~. presiden_te, e~ supponbo que é da maior· 
ut1lidade publica nao deixar ~assar sem exame 
factos semelhantes, e que se nao baratêe assim a 
honra do cidadão que, largando os commodos da 
sua VIda priva~~· aceita o importante mas pesRdO 
cargo de admm1strador de uma província. Senho
res, se assim tom tanta taei1idade se baratêa a 
honra alheia, se pelo miseravel espírito de partido 
u!'l senador do imperi!> não. se _respeitando a si, 
d1lacera a honra de um c1dadao respeitavel, de 
um presidente de provincia, quem, senhores, 
quererã mais aceitar um cargo desta ordem ' 

O Sa. D. MANOEL (rindo-se) :-Oh! oh l oh I 
O SR. Nut:Es MAcnAno :-Eu não respondo ao 

n?bra deputado por Guyaz, porque o meu fim é 
tno sómc:nte Ulc•strar a v~rdade , dt fender a honra 
de um cidadão t ão atrozmente calumniado, desafiar 
aos que as-im o accusar,\o no ~enado a que 
exhi\>fi.o por suaboora documentos inconstel"taveis .. 

Sr. pru>id ~ 11te, p11ra convencer á casa 11 té ou de 
chega a mali~nidade de~se partido, dnvo dizer 
que as noticias m :~is pNximas do norte são as 
que trouxerã o os nobres deputados pela n•inba 
pr.>;incia ultimamente chegados, e, &egundo ellas, 
até essa data os dinheiros votados pela assem
bléa nrovincial de Pernambuco em favor das 
victímas da secca, ainda não tinhão tido destino; 
portanto nas a:~;aa ae que condor veio essa noticia 
(l esses doc11mentvs que autorisavào a esse nobre 
s~natior a fulminar uma accus>~çào tão t~rrivel 
contra o Sr. Chichorro da Gama ? E quem assim 
prOcP. de é que quer se arrogar o direito de ajuiz•r 
da moralidade do partido a que elle não per
tence. 

Eu pudera, Sr. presidente, responder a esse 
nobre senador sobre mais causas em que elle 
tocou, <obre eleição do sellador, sobre violencias, 
sobre um& circular que diz elle fóra assignada 
por mim e pelo meu nobre amigo, o Sr. Dr. Urbano; 
mas não quero abusar da paciencia da camara. 
Devo co:ntudo dizer, Sr. presidente, que esse 
nobre senador ainda abi não foi senão écho de 
miseraveis folícularios, ou antes de um homem 
bem conhecido no norte, de um mi"eraval que, 
não tendo nascido em Pern11mbuco, quer campar 
de melbor pernambucano do que eu e o meu 
nobre colieg& que. na nossa pequena posição 
ainda felizmente não praticamos um facto, graças 
á Providencia, que po~sa desmentir o patriotismo 
que nos anima (apoiad-Js) ; é Sr. presidente. 
um· Burge8 da Fonseca qu~m procura nodoar a 
reputação do muu nobre collega e do individuo 
que agora falla; é dessa fonte impura donde um 
sen11dor, co!loclldo tão alto, entendeu dever tirar 
documentos para av11nçar ns proposições que 
avançou no senado I 

Não me raltarâõ porem occasiões, Sr. presidente, 
em que nessa pade responda caba\monte uo nobre 
senador e a todos aquAlles que o acompsnhilo 
em seus improperios. Mando o meu requerimento 
á mesa. 

E ' lido, apoiado, e entra em discussão o sE-guinte 
requerimento: 

« Requeiro que p~la repartiç~o comt:-otentA se 
peçii.o informações do desli11o que twerão oa 
dinht>lro~ votados pela assemblóa provincial de 
Pernambuco em favor das \' ictimaa da 11ecc~t no 
centro da província de Pernambuco.- S. R.
Nunes Mar.hado. " 

O Sn. PHt:~JoENTK : - EstA. em discussão o 
requerio:euto. Eu devo observar que na camara 
dos deputadoa n~o ss deve nUI\CII. tre.tar seniio 
com muito respeito aos membros da camara do 
senado 

O Sa. N. MA.CI>"ADo:-Nem eu disse o contrario 
disto. 

o Sr. ISou.za l\larti:ns:-Este requerimento 
tem por fim pedir informações ao governo a 
respeito doa dinheiros votados pela assembléa 
provincial de Pernambuco para soccorrer és 
victimas da fome. A primeira cou11a que noto no 
obj ecto deste requerimento é que a assembléa 
provincial de Pernambuco foi a unic~ das assem
bléas das províncias onde nouve secca, se ê que 
a houve en\ Pernambuco, que votou. quantias 
para supprimento dos necessitados. Não me consta 
que da provlncia de Pernambuco viesse reclamação 
para a cOrte pedindo suppr1mento no governo 
geral para soccorrer aos necessitados fl.agellados 
pela aecea, antes const.a que a provincia de 
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Pernambuco tem sido aquella que tem dado 
supprimentos ás outras províncias que hão sido 
victimas do flagello da secca. Demos que a 
assembléa provincial não quizesse recorrer ao 
governo geral p'lra supprir as suas necessidades 
(o que niio sabemos a que attribuir) ..•. 
u~ Sr.. DEPUJ'ADO da um aparte que nã:> 

OUVUDOf;. 

O Sa. S. MARTrNs:- Pôde ser que houvesse 
uma representação de alguma camara municipal 
ao governo da província ; mas isto não significa 
nada; r6presentações de csmaras municipaes, 
quando estas pertencem a um partido, podem se 
fazer qu •ntas quizerem os membros influentes 
desae partido no sentido que o desejarem. O 
que assevero é que nom a assembléa provincial 
de Pernambuco nem o presidente da província 
reclamárào do governo geral soccorro para os 
necessitados daquella província, e nem os rela
torios dos Srs. ministros a mencionão como 
victima do fiagellv da secca. 

UM SR. DEPUTADO:- E porque ? 
O Sa. S. MARTINS:- Oh 1 Pois quando uma 

parte da população do imperio soffre fhgellos da 
secca não se deve -recorrer ao governo geral ? 
E' preciso pois perscrutar a origem desta diffe
rença de proceder que se nota entre a província 
de Pernambuco e as outras que tambem torão 
fiagelladas pela secca. (HtJ diversos tJpa1·tes tJ que 
o orador responàe.) 

O Sa. PRESIDENTE -Eu devo observar ao nobre 
deputado que não é permittido dirigir-se senão á 
mesa ou à cnmara .•. 

O SR. S. MusTINS: -V. Ex. se mostra justo 
observador do rep;imento. mas permittir-me-ha 
que lembre que, ha pouco, um Sr. deputado 
declarou perante a camara que um senado.Jr do 
lmpt:!rio mentia, o V. E:t. não o interrompeu ••. 
quando o regimento da casa prohibe taes in· 
sul tos. 

0 SR. PRESIDENTE:- Eu não onvi isto ; O Sr. 
deputado tallou hypothetieamente. 

O SR. S. MARTI:ss:-Perdóe-me V. Ex. que 
eu diga que a hypothese neste caso equivale a 
uma injuria: se se aLtribuir a um Sr. deput11.d.> 
a hypothesll do ser um as!'a•sino, não será acaso 
injunal·o 7 Acho que V. Ex., para continuar a 
merecer a avprovaçàü da camara pela imparciali· 
daúe na catit:!ira que occupa •.. 

O SR. PRESID~:NTE:-Até agora tenho sido im· 
parcial. 

O Sa. 8. MARTL'I!I: -Eu confesso isto ; mas digo 
qui), para continuar a m~recer este attributo .fe 
justiça que todos os membros da ca.nara lhe 
prestão, devia. quando um nobre deputado attri· 
buio a um senador (aliá$ muito respeitavel) o 
haver mentido ..• 

O Sa. N. MACHADO :-Não é menos respeitava! 
o Sr. Cbichorro. 

O Sa. S. MARTINs:- ..• uma proposição inju
riosa que esse senador não merecia ; V. Ex. 
devia-o chamur á ordem. Foi justamente quando 
um nobre deputado irrogava uma tal injuria a 
um senador do imperio que eu me resolvi a 
pedir a palavra para reclamar contra semelhante 
proceder tão indigno desta camara. (Apoiados.) 

Disse o nobre deputado que esse nobre seuador 
nii.o deveria referir o facto attribuido ao presidente 
de Pernambuco de ter applicado os dinheiros 
votados pela assembléa provincial para fins alei· 
toraes. Sr. presicente, v que o nobre senador 
disse !oi o mesmo que li em alguns jornaes de 
Pernambuco. e digo mais, füi o mesmo que ouvi 
a um Sr. deputado que passou pela província 
de Pernambuco, e que não pertence ao nosso 

lado, não é saquarema; e por consequencia não 
é suspeito. 

O Sa. N. MACHAD::. :-0 homem de honra não 
faz accusações desta ordem. 

O Sa. S. MAR.TIN~:-Mas, senhores, quem é 
que, n'uma das sessões dos annos passados, dizia 
que o barão da Bóa-Vista, então presidente de 
Pernambuc.-o, roubára. os dinheir.Js da provir1cia, 
construindo um palacio para sua residencia ? 
Q11em é que aqui dizia que esse nobre presi
dente de P.:rnambuco se alliava com moedeiros 
fals•lS para inundar a circulação de papeis falsos? 
Os senhores que referião esses factos apresentárão 
documentos n"sta casa para comprovar seme
lhantes imputações ? 

O Sa. N. MACHADJ:-Apre~ent{imos. 
O Sa. WANDERLEY:-Isso nao, isso não. V. Ex. 

nunca apreseutott documentos. 
O SR. S. MARTINS :-Sr. presidente, eu peço 

aos nobres deputado.; por Pernambuco que, quando 
se tratar de questões em que são interessados 
pessoalmente, não mostrem tanta exaltação de 
partido ••• 

O Sa. URBANO :- Q11al é o nosso interesse 
pessoal ni~to ·? 

O SR. S. MARTINS: -Se acaso quando, na sessão 
de 18-13, fallárao do ex-presidente da provincia 
de Pernambuco, entenderão dever prevalecer-se 
de boatos, de artigos de jornaes ou cartas de 
seus partidt..-ios e de outros documentos tão in
certos e susp~itos como estes, se quizerào ter a 
liberdade, funJado3 em semelhantes causas, de 
lançar proposições tão deslustrosas á honra e 
probi.iade dessa ex- presid_ente, não devem hoje 
estranh,tr que outros, fundados na mesma base, 
refirão o que ouvirão dizer ou o que lerão nos 
jornaes ou o que lhe contárão pessoas vindas da 
província de Pernambuco. ((Depois de Ur a parte 
do discurso a que se referia o Sr. N. Mat:hado. J 
Aqui não se diz que o dinheiro foi dado para 
eleições, só se diz q ne foi eutregne aos agentes 
eleitorae~. (Risadas.) Os nobres deputados riem
se. m·ts eu nãü acho que esta asserção do nobre 
senador equivalha ao mesmil que se lhe quer 
imputar. O pre5iclente tinha de mandar cummis· 
sario~ para o interior, talvez para garantir a 
ordem no dia J<~.s eleições: ~ra natural que 
mandasse pessoas de sua confiança, e que nessa 
occ,tsiào, mandasse por estas pessoas as quantias 
para serem distr;buidas pelos necel!sitados, con
forme a asserr.bléa havia votado ..••• 

UM SR. DEPUTADO :-Se assim fizesse, é que era 
um ladro\o. 

O SR. S. MARTINS :- O nobre deputado é que 
quer injuritr ao president~ de Pernambuco cotn 
tal epillleto. Se a assembléa votou essas quan
tias, era da obrigação do presidente rernettêl·as 
para os municípios fiagellados pda secca. Ora, 
se o presidente na occasiiio da eleição tivesse de 
mandar para esses municípios pessoas de sua 
confiança, não podia encarregar essas pessoas 
desses dinheiros ? Acho isto muito natural. 

UM Sa. DEPUTAoo:-Ahi é que Gstá a oflensa. 

O Sa. S. MARl'INs:-A injustiça de semelhante 
proceder existe na occurrencia de serem taes 
pessoas animadas do espírito de partido, visto 
que iào promover elei Õds. Note a camara que 
este facto da ass•Jmbléa provincial de Pernambuco 
tem muita analogia com outro que ha de oceupar 
a attenção da -camara, quando t.ratarmos da lei 
do orçamento, quero fallar do emprestimo que 
se pr9póz a favor das pessoas fiagelladas pela 
secca na província do Ceará, emprestimo creio 
que de 500:0008. Quando esta provineia está 
dividida em dous partiàos, tão exaltados e adversoq 
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é manifesto que, sendo este soceorro distribuído 
pcl~~ agentes de um P.artJdo, muito natur~lmente 
serao comtemplsdos :somente os S6US am1gos, ou 
pelo menos muito melhor aquinhoados. 

Sr. presidente, pnrece-ma quo com este reque
rimento só se tem em vista exaltnr as paixões 
dos partidos nesta camara ; a camara deve repeli ir 
requerimentos desta natureza, porque o seu fim 
não é pedir informações, que é cousa muito trivial, 
e neste caso nenhuma serventia tem ; mas aqueHe 
que indiquei. 

A csmara não deve querer que se lhe faça ainda 
estA anno a accusação que se lhe fez o anno 
passado, de consumir nove mez&s de sessão sern 
tratar de tantas medidas legislativas que o paiz 
reclama. Antes deve repellir taes discussões, afim 
de que se não reproduzào muitas vezes, e lhe roubem 
o tt~mpo necessario parn os negocies importantes. 
Este requerimento demtLis parece-me envolver 
uma opposição refolhada, porque, se com toes ma
terias se occupão as nossas seseões, a se agitiio 
os espíritos com imput<~ções odiosas, em vez olll 
conciliação que o ministerio deseja promover 
ver· se-hão inimizades e ataques reciproco~ nesta 
casa, e o governo não poderá conseguir as dis· 
cussões calmas e refiect;das das materias impor
tantes que elle deseja propór ou que intenta fazer 
pa~sRr ; por is~o voto contra o requerimento. 

A discussão ··fica adiada pela hora. 
Vai a imprimir o seguinte : 
" A commíssão de marinha e guerra examinou 

a propost•l do governo sobre a fixação de forças 
dq terra para o anno financeiro de 1847-18!8, e 
offerece a dita proposta convertida em projecto 
de lei. 

« A assembléa geral legislativa resolve : 
<! Artigo unico. A disposição do decreto n. 356 

de 30 de Julho de 1B!5, que fixa as forças de terrA 
do anno financeiro que ha de correr de 1846-1847, 
continuará em vigor para o anno financeiro de 
1817-18~. 

« Artigo additivo que offdrece a commissão. O 
governo é, desde já, aatorisado a dar á força 
do exercito a organisaçào que melhor convier, 
marcando a relação entre as diversas armas de 
que ella sa compõe. 

« Paço da carnua dos deputados, em 28 de Maio 
de 1846.-Co'l!lho.-Ca7·valho Mendonça. » 

ORDEM DO DIA 

VOTO DE GRAÇAS 

Continúa a discussão do voto de graças. 
O Sa. PnESIDEXTE:-Tem a palavra o Sr. Limpo 

de Abreu. 
(Movim11nto geral de attençllo . Profundo si· 

lencio.) 
O Sr. Ll:lnpn de Abreu :-A camaratem 

ouvido com a maior attenção e recolhimento a 
todos os nobrP.s deputaJos que pró ou cnntra se 
têm proposto fallar sobre o voto d"l graças, ana· 
lysan:l•> e apreciando os actos tanto de política 
externa como da administração interna pratic&dos 
pelo gabinete de 2 de Fevereiro ; por isso deve 
a camara estar co a~encida, como eu estou, r. ão 
só de que a materia deve por ventura c•msíderar se 
como que esgotada, mas tambem que de receiar 
é que ella decline am pouco da altura a que foi 
elevada por um illustre deputado pela proviocia 
de Pernambueo para cahir •• as recordações amar
gas e odiosas d.o passado, perdendo por est~ 
fórma todo o interesss da actualidade, todo o 
alcance do futuro, do futuro, Sr. prPsidente, que 
a mim se me antolha cheio de incertezas, senão 
de aériaa dit!iculdades e complicaçõeR para o paiz. 

A camara não estranbli'l'á por certo esi.a lin
guagem, nem eu receio que acolha com repu
gnancla a minha voz. Se o gabinete de 2 de 

Fevereiro a que tive a honra de pertencer, pro
clamou a política de justiça e de reconciliação. 
se o complexo de todos os seus actos esteve sempre 
de nccot•do com esta politica, como a camara dos 
Srs. deputados tem reconhecido, ninguem por 
certo menos proprio do quo um doti mP. mbros 
desse gRbinete para ir Pxhumar no passado 
paixões adormecidas, e arrojal-as no meio do 
parlamento. Eu tenho sincero e ardente desejo 
de que a se~são actual se assignale pela moderação, 
pela sabedoria em nossos debates, e tambem por 
actos que fortifiquem dentro do paiz a segurança 
e liberdRde legal, e que preparem meios poderosos 
de resistencia com que possamos repellir, se isto 
fór mister, a arrogancia, ali pretenções exageradas 
do estrangeiro (nume,-osos apoia:los), cedendo uni
camente em tudo aquillo quanto f ór de justiça, 
e fór tambem compatível com a dignidade do 
paiz. 

O que tenho a honra de declarar á camara 
impõr -me-hia c-:>mo dever o silencio, se por acaso 
eu não tivesse de apresentar alguns documentos 
officiaes para esclarecei-a, para habilitai-a a julgar 
com segurança é.~erca de uma missão importante 
que o gabin~:te de 2 de Fevereiro couflou ao Sr. 
visconde de A.brantes: missão que tem sido mal 
entendida por uns, em minha humilde opinião, que 
tem sido desfigurad'"t por outros muito de pro
posito em damno do Brazil. Para este fim, Sr. 
presidente, como eu não tenho a honrt\ de ser 
ministro, pedi a S. Ex. o Sr. ministro dos negocias 
estrangeiros, obtive delle a autorisaçiio para poder 
apresentar taes documentos. Elle mesmo teve a bon
dade dE> me mandar dar as cópias que em occasião 
opportuna mandarei á mesa. 

Emquanto fui ministro, aguardava com socie
dade a reunião do corpo legislativo para poder 
dar·lhe conta da minha administração ; esta 
anciedadtl, posto que menos urgente, subsiste 
llinda hoje. ::\e a camara admittir como hypothese 
•lUC entre os membros do gabinete de 2 de 
Fevereiro existirão divergencins sobre pontos im
portantes ou de polít ica externa ou de adminis
tração interna, eu devi!\ entender que era de 
abs.,luta necessid!.lde provoc>ir na camara uma 
discussão sobrd ess~s pontos importantes, afim 
de que a opinião que triumphasse na camara, !\ 

opinião á que ella desse a sua adhe<ão pudesse 
ou restabelecer o accordo entre os membros de<se 
gabinete, ou offerecer um meio parlamentar de 
se orgsnisar um gabinete, forte pela confiança da 
coró", f,,rte pelo apoio sincero e leal do parla
mento, forte como elle d<lve ser sompre pela 
unidade de pensamento, pela energia de seção 
em todos os membrvs que o compõe. (Muitos 
apoiados.) Por 11ue força é que diga que esta 
condição de uuidaJe de pensamento, e energia 
de acção é hoje mais do que nunca necessaria 
em qualquer gabinete que se organise no paiz . 
(Muitos apoiados.) Sem esta unidade de ptlnsa
mento, sem esta energia de acçiio, embora tenha 
o gabinete a confiança da coróa, embora tenha 
o apoio do parlamento, não poderá f~tzer ao paiz 
os bens que Ahe são incumbidos pela sua missão, 
nem evitar os grande:~ embaraços que por ventura 
possão apreseritar·se . 

Estou convencido de que o gabinete actual deve 
reunir todos as tres condições de que tenho feito 
ntençiio. Sou como que testemunha de que ao nobre 
ministro da fazenda se proporcionárão tudos os 
meios, ·se ofterecerão todas as facilida..ies quantas 
er~ o necessarias p :r ra org,mísar o mlnisterio 
actual. Pelo co11hecimeuto que tenho do nobre 
ministro da fazenda, pêla consciencía que todos 
têm de sua experiencia nos negocias publico&, 
não posso admittir que no gabinete que elle 
formou eom toda a liberdade não procurasse 
reunir um só pensamento, um pensamento unieo 
para resolver as grandes dilliculdadea cuja solução 
ae ofrdreee na actualidade. Se por ventura o nobre 
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ministro dn fazendA, assim amplamente autorisado, 
sem qut~ tivesse o menor embaraço na organisação 
do gabinete, não o formou ?ela maneira indicad''• 
grande será a responsabilidade que pesa sabre 
sua cabeça: em tempo opportuno, se esta hypo
these se der, ~u da tribuna lhe pedirei contas da 
maneira porque elle ~:xerceu a faculdade que lhe 
foi confiada de organi~ar o gabinete. (Muito 
bem\) 

Não sou ministro da corôa, não tenho actual· 
ment~ esta honra, po:- isso não converterá em 
proveito do gabinete de que fi?. parte a discussão 
das materias que tenho de offerecer à consideração 
da camara : porém como des6jo sinceramente dar 
o meu apoio ao nctual gabmete, es~a discussão 
pot1erà tar a vantagem de consolidar a força do 
mínisterio, de estabelecer er.tre os 111embros quG 
o compõe a unidade de pensamentos que é indis· 
pen~avel, uma vez que tenha sido a opinião da 
camara, uma vez que a carnara tenha manifestado 
qual o seu modo de contemplar, de reso~ver as 
questões a que cumpre dar solução. 

Dou o meu apoio ao actual gabinete, porque di ver· 
sos membros que o compoem têm declarado, ou seja 
ne,;ta camara ou uo senlldo, que n sua polltica 
cl a mesma do gabinete de 2 de Fllvereiro. Esta 
declaração foi ftita com toda a solemnidade no 
senado pelo nob• e ministro da fazend&. Pusto 
que as explicAções que se seguirão a esta decla
ração pudessem torua!-a ambígua para alguns, 
eu entendo que não póde entrar em duvida que 
O nobre mimstro da fazenda não quer fazer mo· 
dificaçào alguma á esta poli tica , politica que :~ó 
tem de ser de justiça e d11 uconciliação. 

C11mpre notar mais, senhores, que os actos 
desse gabinete a que s" apresentou maior oppo
sição forão, ou a dissolução da camar,, de ii, 
por não estar de accordo com a amnistia con· 
cedida pelo poder moderador, ou actos praticados 
nas eleições, cuja responsabilidade se pretendia 
fazer reverter contra o gabinete de 2 de Fevereiro. 
Entretanto estes uctos que excit11rão a maior 
opposiçào contra esse gabinete, foi sem duvida 
alguma participante o nobr"' ministro <la ft~z~nda. 
(Apoiados.) Não é possível, pois, que uma camara 
que apo1ou o gabmete df:> 2 de Ft~vere1ro, de1xe 
de apoiar o gabinete -ie 2 de M>\ill que proclama 
justamede a mesma política. 

Eu não duvido, senhor~s. que algans actos 
prt~ticadus durante o Ulinisterio de 2 de Fevereiro 
se desviassem da política de ju~tiça e de recon
ciliação, n1as é miulla opiniàu que o gebinete 
nii.o teve conhecimcutu de alguns desses actos. 
Desde que o gab1nete de 2 de Fevereiro tinha 
conlleciu1ento de que se faltava â justiça, de que 
a uu1a política de conciliação autoridades havia 
que quolrilio substituir a política de perseguição, 
de exLtrminio, nãu se poderá provar que o ga· 
binete deixasse de dar promptas e çnergicas 
providencias. Eu poderia rd.mr muitos factos 
para den10nstrar esta proposição ; mas para que 
referil-os ? Nào ten1 a camaro. recouhecido os 
beneficios que esta política produzio em u1uítas 
das províncias do ilnperio ? Não tem partido dos 
bancus da opposíçào a confhsão de que a pro
víncia das AlagOas, por exemplo, dtbaixo d~ 
illustrada e energica administração do seu pres1· 
dente conseguia ver restabelec1da a seguran~a 
publica, Cvnsolidados todos os principws dd 
ordem, e respeitados todos os direito . .; 1 Um de vós, 
senhores, que tendes constantemente feito oppo· 
sição ao gabinete de 2 de l<'dverdro, uão confessou 
isto mesmo do alto da tribuna? Eu '!OS pergun
tarei, portanto:-Quern determinou esta pohtica 
que foi seguida pelo illustre presidente da pro· 
víncia das Alagó<~a T Foi ::!lle por ventur.& quem 
escolheu esta politica ou foi o governo quem a 
r~commendoll"t Não se póde de maneira alguma 
presumir que o governo nil.o recommenda .. e e•ta 
politica multo expreuamente em suas inatrucçõea ; 

TOVO I 

mas se por ventura o gabinete não recommendou 
ao illustre presiddute das Alagóas a esclarecida 
poli~ic~ gue elle s_eguio, nã~ tinha o gllbin_ete a 
attnbu1ç<1o de demttul-o? Nao o .substituiria por 
outro q_ue foss~ exe_cutar, pôr em pratica princípios 
co.nt_ranos, pr~nc_IP.IOS de perseguição, de exter
WHIIO, de que tao IDJUstamente accusais ao gabinete 
de 2 de Fevereiro'? Q11e dizeís da administração 
da província do Piauny ? Q11e dizeis de tantas 
outras províncias a respeito das quaes, ou tendes 
confes,;ado que . alli se observa um11 politica de 
justiça e reconciliação, ou não tendes apresentado 
acto a!g11m que possa demon•trar e convencer á 
camara que a perseguição, o exteruliuio, estiverão 
em algum tempo nos calculas do gabinete d~ 2 
de Fevereiro? (Apoiados.) 

Senhores, vossas censuras, vossas accu~ações 
contra o gabiuete de 2 de Fevereiro, reduzem 11e 
talvez à pruvincia de Pernarnbueo. Eu sou franco, 
e por 1sso devo declarar á camara que sinto em 
extremo que o presi lente de Pernambuco não n1e 

· tivesse habilitado com informações para e1t poder 
repeli ir as accnsllções que lbe tend.;s feito. M11s nem 
vi ainda demonstrado um unico dos factos ern que 
fund11is as arguições contra o presidente dessa pro
víncia, nem supponho que a minha vvz s f.ja neees
sarla para defendel-o, quanctv aqui se acbão tantos 
illustrcs deputados por aquella prov:ncia, que 
têm conhecimento especial desses factos, para 
poderem explicar algumas e r epellir outras das 
arguições que se têm feito a esse presidente. Eu, 
como ministro qu~ fui, e qne dirigi durante se~e 
mezes a repartição dos usgocios da justiça, teria 
muita honra em aproveitar esta occasiiio para defon· 
dêl·o ; se o não faç·J é unicamente pela razão que 
tenho dito, e que por diver,;as vezes tenho tido 
occasiiio de eommunicar , com p<Jsar, a alguns 
!Ilustres deputado, p<:1r aquella província. 8into 
que o DObre presidente de Pernambuco não me 
otliciasse, como outros faziào, dando·me noticia 
de todos os factos que alli occorressem ; ,e elle 
assim tivesse feito, ter·me-ha habilitado para hoje 
p0der defendê! o. 

E!\ta política de justiçli e reconciliação não 
quer seguramente sigmficar que o minbsterio deva 
chan1ar para exercitar os cargos de sua plena 
conftt~nça a pesso~s de um partido que lhe soja 
adverso. Ha empregados publicas de cuja acçao 
o governo depende para manter a segurança e 
ordem publica: estes empregad~s niio só dev.;m 
merecer uma plena confiança do governo, mas 
tambem não dev em por fórma 11\guma discordar 
do pensamento que na direcçt\o dos negocias pu· 
blicos dirige o g•>verno. 

Quereis vós saber, senbore11, o qae póde pro· 
duzir uma pulitiea que cb:m11\sse indístinctamente 
pau exercer o.i empregos de confiança a homens 
qnt~ não só tivesseu1 um pensam~nto contrari•> ao 
da governo, mas que não merecessem a sua plenia
sima confiança ? Eu vos lerei uma parte do 
relatorío do nobre ex .min istro <!a j11stiça, apre. 
seutado em Janeiro de 18!5. Referindo elle aconte. 
cimentos que tiverão lugar em uma .ta:s villas de 
Minas Geraes, explica-se por aste;; tGrma":!. (L~.) 

Porque das autoridades do município do Araxá, 
umas SP.gu1rào a polit1ca que ~iniJa adaptado o 
gabinete de 2 de Fevere1ro, e outras pretendiiio 
sustentar as opiniões que já Dà(J estavão no 
governo, succedérüo os tristes acontecimentos de 
que vós tivestes notici11. E:1tretauto este facto, de 
que faz menção especial o nobre ministro d<\ 
justiça, prova evid t-ntemeute qne o gabinete de 
2 de Fevereiro attendeu sempre mais ao fim que 
tinha em vista, de conciliar, do que talvez ao 
dever que lhe impunha a lei. de castigar. Vós 
vistes o nobre ex ministro da justiça declarar no · 
parlamento o desacato, a violencla de exprestào 
c.>m que as autoridades sobre '" quaes o goveri}O 
podia exercer a attribuiçio de demittir tinbao 
respondldu to..tu, nio aó ao meawo governo, maa 

29 
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tambem a presidentes de província. Se por ven
tona vós notaste~ a impropried~d~ de. e~pres
sões nessa mensagem da assemblea prov10C1al de 
S. P11ulo ao throno, lêde o~ officios dos o!ficiaes 
da guarda nacional em quas1 todas a, provmc1as, 
os officios das autoridad~s policiaes que erão 
demittidas, vêde se se pó.ie est~beleccr_compare:ç:\o 
alguma nos desaca~os que se 1rrogavao, ~m vlru
lencia dll expressoes. Enlretanto not•u que o 
.,.overno talvez faitasse ao seu dever por não 
parecer infiel aos princípios que havia abra~ado : 
qual dessas autoridades demittidas foi processada 
por ordem do governo geral ou por determinação 
dos presidentes de província a quem ellas tão 
ntrozmente ti obii.c desacatadt) ! ... 

O Sa. FEnn.a.z:- N1io erão mais autvrid ·•dos. 
O Sa.. LIMPO DE .ABaEu: - Não est.:.vãQ fóra do 

case de poderem ser processados ••.• 
O SR. FERRAz:- Como autoridades, não. 
0 Sa. LIMPO DE ABREU: - Senhores, niio é um 

ou outro acto que s~m conhecimento do g<'verno é 
por uma autoridade praticado contra um ou mais 
individuas, deixando de í•zer·lbP-S justiça, e 
mesmo persegumdo, nlo A, digo, um ou outro 
destes actos que podem pt·ovar que a política 
do gabinete de 2 de Fevereiro não foi a política 
da justiça e da reconciliação. Apresentai uma lei 
que se propuzesse, e de cuja disposição se possa 
concluir que o governo pretendesse estabelecer no 
paiz outra politica que não fosse a que tenho 
tndicado ; apresentai um regulamento, uma dispo
sição geral do goveruo, iniciada ou mandada 
executar por E>lle, donde se possa dcdu:tir que não 
era a politica da justiça e da reconciliação a4ue!la 
que fazia a bR.se e caracterisava os princípios do 
gabinete de 2 de Fevereiro. Senhores, ~stou 
inteiramente convencido de que esse gabinete foi 
fiel á politica que proclamou ; que estaria disposto 
a desenv0lvêl-a, admittindo, aceitando to<las as 
suas consequencias, ta·oto quanto comportassem 
as necessidades do sP.rviço publico e os princípios 
de ordem. Não o põde f.ozer, porque antes disto 
deixou de existir: mas o gabinete de 2 de 1\Iaio, 
t endo declarado á camara que segue a mesma 
pulitica, fará sem duvida, o que o gabinete de 2 
de F~v«reiro não pô.le concluir; eu lhe presto 
pois o meu apoio. 

Tendo, seuhores, expendido em geral a~ minhas 
<>piniões Sc•l>re a política interna, pa~sar~i a fazer 
alguu.as observações sobre a P•,litica extP.rna. 

lia pP.nd~ntes duas quPStÕe$ importantes ; a 
qutstiio do Rio da Prata, e a queslá.o com Ingh
t~rru. A que~tii.o do Rio da Prah compreheude as 
r .. !Jublicns de Montevidéo e Buenos-Ayr<.!s ; eu 
pu•s direi '}ual li a situnçiio dos ne~ocios pel•) que 
p•:rten~e á republica Oriental õo Uruguay. qual a 
sttuaçao dus n•gocios pelo que p~rtence á Corlfe
deração Argcnttna; e trabrei depois dos meios 
que em mtoba opinião podião offerecer-se ao 
~~~eÍno nas difficeis circumstaneiae qu"l occor-

Sr. pres~dente, quando tomei conta da repartição 
dos negoctos estrangeiros, a praça de Mcntevidéo 
estava ameaçada de um novo bl•1queio. O governo 
daquelle estado, a sua população inteira entendião 
que a praça não poderia resistir a este novo blo
queio, que o almirante francez estava disp·)sto a 
reconhecer por instancias do encarregado dos 
negoeios de França que se achava em Buenos
Ayres ; porquanto ainda que fosse indisputavel o 
valor dos so~dados e dos cidadãos que defendiào a 
praça, todavia a falta de recursos necessariamente 
obrigaria a entregar-se. Era tambem opiuião do 
governo do Estado Oriental do Urugu,ty e da sua 
população, QU'3 uma guerra estava immioe~ote entre 
o Brazil e ~nenos-Ayres; que sendo isto assim 
convinha que o Brazil não permittisse por fórma 
alguma que a praça çahisse em poder do exereito 

confederado, antes era do seu dever não reeo
nb.,cer &~Juelle bl"queio e eo1pregar todos os meios 
qo<l e~tivessem á sua disposição para que a praça 
de :M:ontevidéo se conserva~~e até obter <l ttiurnpho 
quo se desejava. Para i:.to o ministro das relações 
exteriores dirigio-se ao gabinete do Brazil e ins
tantt!rnente reclamou a providencia de que tenho 
feito menção, i:<lo é, o niio reconhecimento do 
bl?quP.io por ç,arte do Brazil. Tambem instante
mento solicitou a'luelle ministro que o Brazil 
abandonasse a política de neutralidade c adaptasse 
a da intervenção; accrcscentava que quando o 
Brazil niio quizesse tomar a resolução que se lhe 
aconselhava, quando não quizesse tomar parte nos 
negocios de Montevidéo e continuasse na política 
d:t neutralidade, era indispensavel que, quanto 
antes se declarasse isto mesmo, para que o go
verno daquelle estado pude~se , segundo esta 
declaração dirigir o seu procedim11nLo. Tive pois 
de decidir-me noste importante negocio. Não tive 
a menor duvida em respond~r ao ministro dos 
n~gocios estra•tgeiros do Estado Oriental do 
Uruguay (por uma nota creio que de 26 de Junho 
do anno pass«do), que o Brazil niio se desviaria 
d11 política de neutralidade que havia adoptado ; 
que, mesmo no caso do! que a praça de Montuvidéo 
cahisse em poder dos sitiadnres , esta circum
stancia, despida de outras, não f11.ria com que o 
governo do Brazil adaptasse outra política. 

Cumpre, senhor2s, explicar·vos quaes forii.o os 
motivos porque cu ma r.,solvi a responüer pela 
maneira tndicada. Eu 11ntendo , senhores, que o 
art. 30 da c01:venção de 27 de Agosto de 1828 
obriga o Brazil e Buenos-Ayres a susteo_tar a 
indep~ndencia e inte~ridade do Estado Onentul 
pelo tempo e pelo mo.io que se estabele!ler em 
um trata<lo definitivo de paz. Isto quer dtz~r em 
minha opinião tjUe o Brazil, assim como Bnenos
Ayres, não têm aireito de conquistar o Estado 
Oriental ; isto quer díz~r qu~ n áo ha direito de 
incorporar o E"t.ado Oriental "' J?razll, ~u. a 
Buenos-Ayres : 1sto QU8r dizer que nao ha direito 
de fazer do Estado Oriental uma provmcia, ou 
do irn!Jerío, ou da Confederação Argentír.a. Mas 
e~ta obrigação imposta pela con'l"ençãu de 27 de 
Ago&to de 1828 não póde de ~r.aneira. alguma 
impedir que 11unlquer n 'Lção hvre e. Jndepen
d~;nte, por off~nsas quo tPnha recebido, possa 
fazer guerra ao E~tado Orienl>1l até obter repa
raç>l·• d<!liSa~ ofteu8aS. (Apoiaàos.) T1'dos os actos 
pratic .. dos p<>lo ~xercito cuufederado que ntra
v~s~ou o U ruguay e penetrou no t~rritorio 
oriental em 113 de Vezembro d'! 18-t! erao netos 
prati,:ados Pm VIrtude do d•r<lito da guerra: houve 
declaração f~ ila pelo guverno de Buenos·Ayres 
tant .• ao governo do Br,•zil, como a outros fZO· 
vernos inter•·S3ados na indt.p13ndencia, na Inte
gridade do Estado Oriental, de que esta guerra 
não se dtrigia nem á conquista desse estado, !tem 
á sua incvrj)Oraçào á Coufdd~ração Argentllla. 
Eu flntendi portanto que da convenção de 2~ de 
A<>osto de 18"28 não podi11 o govern? deduztr o 
d1~eito dtl abandonar a política do direito commum, 
a politica da neutralidade, para adoptar uma 
excepção nessa política, a intervenção. . 

Seguia· se examinar se os interes'>es _do Braztl, _ 
evido,ntemente demonqtrados, lhtl devtao acoo~e
lhar esta ex~epção na politica do direito c~mmu10. 
Eu l'n•<mdi qutl não. ::5enhores, a proVln.;ta do 
Rio Grandtt do ::;ul ac!lbav~ <i<l pacificar-se ; o 
guver110 do Brazil acabava de fazer os .mai~res 
S\crillcios, till\to de ""ngue co111o de dmhetro. 
Jlara re~t4beloc~r a o_r~em naquella pruvioci~. 
E seria em tal occas1:1o que o ~ovnrno deverta 
arriscar, adoptanJo a polilicll da intürvençi'io, 
que uma nova gu.,rra viease ,.xigir 111i11·Ja matorea 

t 
sacrificias? Sem duvida neulluma •tUe •. interv,.nçl\o 
do Brazil podia tra:~~er to•t ·•• oa blllll'tl.ctoa para 
o Est«do Oriental: a dipl0macia daqudltlllfOfttrno, 
instando constantemente com o Draz1l para abaQ• 
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don>u a politica da neutralidade, mostrou grande 
hoibilida,Je 1 mas o que acontecoria idoillivelmunte, 
se acaso o governo do Brazil nbaodo11asse esta 
política, Ha sPm duvida, senhores, levar.tar-se 
o cerco da praça de M:•mtevidé•J, e passar· ~e 
para o Rio Grande o theatro da guerra. (Apoia
dos.) 

Entendo poi~ que nem a convenção de 27 . de 
Agosto de lb'28, n~m os interes:;es do Braiil que 
erão nessa occasião os interesses da paz, pod!iio 
trazer o governo a abandonar a política da neu
·tralidadA para ndoptar a intervenção. Aiuda 
re~tava uma questão, que era a ques1ão da 
influencia. 

Eu declaro quo reconheço que ~<e o g"neral 
Oribe, r•m virtude dos soccorros prestados por 
Bu.,nos-Ayr.,s, tivesse conseguido a ren·liçÃo da 
pro1ç" de Mnntevidéo o ~tnnrno de Bueno~-Ayres 
exP.rceria alli grande influencia, e esta intlu.-ncia 
nos poderia ser prejudicial. (Apoiados.) Entre
tanto texclan a o orador), S'l acaso o ll"verno do 
Brazil substituísse a influencia de Oribe pela 
influencia de Fructo Rivera, achais vós que se 
tinhiio consultado melhor o;; intP.resses do paiz? 
(Apoiados . ) Achais vós que o governo do Brazil 
devia abrir seus cofres, .tevis expõr o sang•1e 
brazileiro a ser derramado para que a inll.uencia 
de Fructo Rivera dominas"e no Estado Oriental? 
(Apoiados.) Não, s·~nhor~Js: vós não P"derieis 
querer isto, vós n:io poderíeis mesmo querer que 
o Brazil s~ empenhasse, ,;em estes sacrificios, para 
QUI! a influe~tcia de I.<'ructo Rivera .;ubstituisse a 
influencia de Oribe. 

O Sa. FlUNÇA. LEtTE: -De Rosas. 
O SR. LIMPo DE ABP.EU: -Portanto, senhores, 

persuado-me que tenho demonstrado que nem a 
convenção de 27 de Agosto de 1828, nP.oo os in
teresses do Brazil, nem as considerações de 
inlluencia podiiio justificar perante o paiz o 
governo que abandonasse a política da neutra
lidade, que abandonasse a politica do direito 
commum para seguir a pvlitica da intervenção. 
Assim eu não tive duvida alguma em declarar 
os princípios que acabo de enunciar ao ministro 
das relações exteriores do E:>tado Oriental. 

Tal era o estado da questão de Montevidéo 
antes do apparecer no Rio da Prata a intervenção 
Guropéa. 

Como tenho de fnllar sobre a intervenção, 
eu principiarei por dizer á camara que é 
minha convicção ~ue o Br11.Zil não provocou esta 
intervenção. Eutretanto, reconheço que homens 
muito re&pHitaveis têm declarado na tribuna 
da Inglaterra e da França que o Bra:zil pro
vocou e~ta Intervenção. Senhores, a intervenção 
européa nos negocio& do Rio da Prata estava 
desde muito tempo resolvi<la pelos gabinetes de 
Inglaterra e da França. A Inglaterra offo> reeeu a sua 
mediação para a pacificação das republicas do Rio 
da Pratll ao govP-rno de Buenos-Ayres em 1841. 
Esta mediação foi rejeitada pelo governo de 
Buenos-Ayres. Eoo 1842 foi offtlrecida a mesma 
mediação aooiiS'aV•!l, não já pela Inglaterra uni
camente, mas p_ela Inglaterra e pela França 
conjunctamcnte. Esta mediação foi ainda rejeitada 
p~lo governo de Buenos-Ayres. Em 16 de De
zembro do mesmo anno de 1812 a Inglaterra e a 
França conjunctamente intimArão pelos seus 
ministros "m Buenos-Ayres que devia cessar a 
€:Uerra entre Buenos-Ayres e o Estado Oriental. 

Achais vós que a Inglaterra e a França se 
contentarliio com a rejdção dessas mediações feita 
pelo governo de Buenos-Ayres 'I Eu não o acre
dito. (Apoiados.) Permltti que eu vos lêa o 
texto de algumas das notas, e nellas vereis an
tecipadamente decretada, reeolvida a intervenção 
armada, se por ventara a mediação amigavel 
nio fosse aceita pelo governo de Buenos-Ayres. 

O SR. FERRAZ :- O que foi fazer então o Sr. 
visconde •ie Ahrantes' 

O S~t . LIMPo DE ABREU: - Por 'nota de 30 de 
Ag•Jsto de 18!2 dizia o enc>trregado de negocios 
da Fr11nça o!ferecendo a mediação clnjuncta: 

_« O Sr- Mande~ille assegurou a V Ex. que 
e,ta _(lfferta era d1ctada por sentimentos de hu
mantdade e dll vivo intaresse pela prosperidade 
das duas. republicas visinbas : e que o seu go
verno v!vamente ll<perava, e e11 fiz a mesma 
dec!arsçao a V. Ex. em n•lrne da França, que 
o ~ov_;rno de Buenos-Ayres fizesse as mais sérias 
r~fi;J xoes ante~ de . dectdir·S<'l a rep~l\ir a inter
vençàtl amigavel <JUe hoje lhe é offerecida por 
duas grandt·s potencias.» 

Note u _cam_ara estas expressões, e diga em 
sua consc1enct'1 se ellas n:\o contém antecipada
mente uma ameaça (apoiados), e se não era 
uma aooe!lça, t:ra a probabilidade de uma ínter
V•mçii.o armada, se por ventura não fosse aceita 
a mediação amigavel. O ministro inglez em nota 
da mesma data de 30 de A~osto de 18!2, offe
recendo a mediaç:to amigavel , exprf.Ssava-se 
perant~ o mtnistro da Confederação Argeutina 
pela lórma seguinte : 

. " Manifestarei a V. Ex. que esta offerta é 
dJCtada por sentimentos d<'l humanidade e de 
ardente interesse pela prosperidade das duas 
republicas visinhas, e a governo de Sua Magestade 
anciosamente espera, bem como o da França, 
segundo de~larou o Sr. de Lurde, que o de Buenos
.\yre~ retle:uonará maduramente antes de rejeitar 
a amlgavel intervenção que hoje se lhe offerece por 
duas pc.tenctas tão poderosas.» 

Qtlando o exercito confedetado invadia em 16 
de Daze•nbru de 184.2 o territorio oriental, como 
se explicArão ainda em nota conjuncta os dous 
ministros de França e Inglaterra? 

O SP.. FERRA.Z :- Peça que não foi approvada 
pelos seus governos. 

O Sn. Lxm>o DE ABREU:- Expressavão-se pela 
fórma seguinte ·: · 

« Que a França e a Inglaterra, no interesse 
dos seus nacion,les, tomanão as medidas neces· 
sarlas para icpedir a continuação da ~:uerr~.» 

Portanto, senhores, á vista de todos estes 
factos de que eu tenho feito menção é para mim 
evidente que a intervenção armadn dos negocios 
do Rio da Prata, para terminar a guerra entre 
a republi"a de Buenos-Ayres, e o Estado Oriental, 
estava desde muito tempo resolvida pelos gabinetes 
destas duas nações. 

Foi em 18!4 que se &loresentou eoo Londres o 
Sr. visconde de Abrantes. O Sr. visconde de 
Abran~es tendo em uma conversação particular 
communícado ao embaixador da },'canç:\ o fim da 
sua missão, recebe11 dalle esta reaposta, em uma 
conversação amigavel : 

« Ouvi ao conde de Santo Aulaire, embaixador 
de França, tres dia" depois da minha ulttma 
conferencia no Foreign Office, falh1ndo-me sobre 
objecto della, que lhe fó.-a r,ommunicado por lord 
Aberdeen, que a intervenção da Inglaterra, e da 
França no Rio da Prata, era negocio decidido 
antes da minha chegad&, e que os dous gabinetes 
desejavão que o BrRzil interviesse tambem, afim 
de que pudesse teooperar nlgum mão atreito que 
pudesse resultar do natural ciume que havia entre 
as referidas potencias ; dito que, além de ser 
autorisado por um homem de conhecido bom 
caracter e naturalmente franco, como é aquelle 
embaixador, está em harmonia com as opi
niões aventadas por sir Robert Peel no paria- · 
mento. » 

Tal é o extracto de um officio do Sr. visconde 
de Abrantes com data de 28 de Novembro de 
1844. Mas, senhores, eu não tenho duvida em 
lêr-vos as instrucções do Sr. visconde de Abrantes; 
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eu não lenho mesmo duvida em lêr as conclusõ.;s 
do memorandum que ell<l aprest.ntou na côrte 
de Londre:> CIJUIO na de Paris- S. Ex. o Sr. 
ministro dos negocies estrangeiros autorísou-me 
para fazer esta leitura ; se eu não tivr.sse es~a 
autoris,ção, n:'io me julgaria, não sendo h")~ 
ministro, com e~te direito. (Apoiados.) Ets-aquJ 
as intrucções <!;idas ao Sr. viscvnde de Abrant.~s. 

(Redobra a cw•·iosidade. O orador U as ins
t,·ucç~es.) 

E' pois minha opmião, á vista das instrucçÕ F'S 
que acabo de lêr, 4Ue, o Sr. visconde d~ Ahrantes 
não fui autorisado para '(ledír a intHvcnção (muitos 
apoiados) destas duas potencias tlUropéas nos 
negocies do Rio da. Prata. (Apoiados.) Mas dir
se-ha : O Sr. visconde de Abrantes apezar de 
não ter instrucções para pedir essa inter..-enção, 
excedeu as instrueções, pediu a intervenção no 
memorandum que dirigio aos governos da Ingla
terra e da França. A camara á vista do memo· 
randum cujas conclusões eu passo a lêr, ajuiz11râ 
se por ventura esta. arguição é bem ou mal 
fundada. (L~ o memorandum.) 

O Sa. FERRAZ: - Lêa tambem o preambulo. 
O Sa. LiliPO og ADREO : - Eis-aqui p~ls as 

conclusões d<J memorandum do Sr. visconde de 
Abruntes, .e eu creio quA d·~stas conclusões não 
se póde deduzir que nellas se acha incluido o 
pedido de uma intervenção para rt>solver os 
negocios do Rio da Prata. (.4poiados.) Entretanto 
sendo eu obrigado a rsspeitar a opinião de homens 
de estado t!l.o dignos de consideração como são os 
que se t~m pronunciado na tribuna da França e 
da Ingla.terra, declarando que a intervr:nção tinha 
sido pedida pelo Sr. visconde de Abrantes, eu 
não ajuntarei reflexão alguma ao que tenho dito ; 
contento-me de ter lido á camara tanto as ins
trucções dadas ao Sr. visconde do Abrnntes como 
as concluoões do seu memorandum. A camara 
que é juiz mais competente do que eu, formará 
o seu juizo a respeito, para o que eu a tenho 
habilitado com estes documentos. (Apoiados.) 

Eu manda~:ei para ser publicado com '> meu 
discurso a resposta que a este memorandum deu 
o gabinete da França; eu não a leió, porque não 
eon\ém nada que me possa servir para a dis · 
..:ussiio; porém lerEi a re~posta dada ao Sr. vis
eoodo de Abrantes. A resposta ao memorandum 
é a seguinte. ( U a resposta.) 

A camara pois observara por esta resposta 
dada pelo nlinistro das relações exteriores da 
Inglaterra, o conde de Aberdeen, que o gabi11ete 
inglt:t não julgava opportuno nem conveniente 
antrar em inlelligencia com o ROVerno do Brazil 
a resptlito da pacificação do Rio da Prata em
quanto se não removessem os motivos dtl dilfo
rença que havia entre os deus gabinetes. E11 
chamo a attenção da camara para esta parte da 
resposta de lord Aberdeen. O fundamento por 
que a Inglaterra declinava de entrar em intelli
gencia com o Brazil, era não ser possível haver 
aceordo tal qual se exip:ia em taes materias para 
obrar a favor da pacificação das republicas do 
Rio da Prata. emquanto pudessem existir alguns 
motivos de diflerença ou de deointelligencia <~ntre 
os dous g.•vernoa. O caso é que os ministros da 
França e da Inglaterra não tiverão intelli~enci•l 
alguma com o g11binete do Brazll quando passArão 
por esta córte, e se dirigirão, primeiro a Buenoa· 
Ayrea e depois a Montevidéo. Eu pedi a cam111ra 
que notasse qual !oi o motivo por que o gabinete 
de Londres declarou que niio ae podia neste objecto 
entender com o gabmete do Brazil, porque eate 
mutivo nlo é o mesmo que expõe o ministro 
francez naa inatrucçõea que deu ao barão Daffau
dis. Segun..:o dlz Mr. Guizot ao barão Detraudis 
nas tns\rucçõea que ex.pedio em 22 de Março de 
18!5, outro foi o motivo por que a França não ae 

se entendeu nestes negocies com o gabinete do 
Brazil. O motivo é este (U) : 

« Ajunto cópia d.> despacho que me foi dirigido 
pelo visconde de Abrantes, o da resposta que lbe 
dei. Cor.hecereis por estas notas que, em confor
midade com 11s nossas primeiras idéas, tínhamos 
co11sentido em cornbinar com o governo hrazilõiro 
a respeito dQS mei••S de execução. Depoi~ de ma!s 
madura n-fi~xão, jlllgárão os dou;; governos m!IIS 
conveniente, a bJm do mesmo Brazil, não adaptar 
medida al~uma que se pudesse tornar coerciva 
a uspeito de um governo visinho, e sim deixar a 
França e a Ingl11terra na maior independ.mcia, 
e com toda a responsabilidade da acçi'io. » 

O Sa. FRA.~ÇA. LEITE : - A Providencia nos 
protege. 

O Sa. LIMI!J DE A:ssrcu: -Já ve a camar11 qual 
foi o motivo que deu l•,rd AberJeen para declinar 
de entender-se com o Brazil para a pacificação do 
Rio da Prata. O Sr. Guizot uão deu este motivo, deu 
um motivo d1verso:-não des.,java comprometter o 
Bruzil em um acto que po.lia excitar odiosidade 
entre povos visinhos. (Apoiados e ris!ldas.) Per· 
gunto eu, qual destes dnus motivos é o verdadeil·o? 
Qual d~sles dous motivos levou os dous gabinetes 
da França e Ja lnglaterru 11 não se quererem e- nten
der com o Brazil 'l I!'oi por ;~ntu•··' porque havb 
desintelligenci •l entre o governo brazileiro e o go
verno da Grã Br11tanba, ou foi pnrque tanto a França 
como a I glaterra não quertào compromelttJr o 
Brazil com potendas visinhas? Eu entendo, n~spei
tando as dtlclarações destes deus homens .te estado, 
que ambos os m<> livos são verdadeiros. Mas ainda 
tenl.ro de fazer uma observação á camara, e vern 
a ser e.sta. Se por ventura não quiz<~rão a França 
e a Inglaterra entender-se com o gabinete do 
Bra:Gil pelos motivos que acabão de ser expostos; 
se por ventura não se quizeriio ent~nder com o 
govtlroo do Brazil, quando a acção unida dos tres 
governos francez, inglez e brazileiro podia ter 
uma inft11encia moral mais ~mcaz na pacificação 
do Rio da Prata, como depois de pratica tos actos 
de hostilidade contra o governo de Duenos·Ayres 
pelas forças combins.das da :b'rança e do. Ingla
terra foi o Brazil solicitado para acceder a essa 
int'lrvençiio ? (Muitos apoiados. J 

O Sa. W.a.No&RLEY: -Para não os comprometter • 
(Risadas.) 

O Sa. LruPo D& .ÀBB&u:-E' verdade que esta 
solicitação não partio de nenhum dos ministros 
destas duas potencias ; n1as o ministro ret~idente 
do Estado Oriental nesta córte declarou ao go· 
veroo que a 11ccessão do Brt~zil á Intervenção que 
já tír.~ha praticado todos esses actos de hostili· 
dade, de que tenJes noticia, seria aceita pelos 
ministros plen!potenciarios da França e da Ingla· 
terra. Eu devo acreditar, senhores, que estes 
mini:;tros obrArão contra suas instrucções. Depois 
das declarações que acabo de lêr, não é possível 
que a accessão do Brazil ft>sse aconselhada aos 
ministros des~as potencias. Foi, entre outras 
muitas mais, uma razão por que eu não annui 
a um11. secessão, além de inopportuna, que seria 
mui pouc:> decorosa. (Muitos apoiados.) ______ _ 

MorTos sli::.i.oaEs:-Fez;;;Uito bem, apoiado. 
O Sn. LI:II:Po DE Al!uzo:-Seria mui pouco deco

roso aeceder a uma intervenção pua a qual, 
quando o cOJICUrso do Brazil por ventura podia 
ser emcaz, niio tinha aldo ouTido o governo do 
meu pa!z. 

O SB. D. !W.NOEL:-Multo bem, apoiado. 
O Sa. LIMPo D& AnnEo:-••. querendo-se que 

o Brazil participasse unicamente Joa perigos. aoa 
prejuízos, da odiosidade dessa intervenção. (Muitos 
apoiGdos.f 

Senhore1, tenho-vos dado conta da politica qae 
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seg11io o gabinete a resp•>ito do Estado Oriental Jo 
Uruguay, tanto antes tomo dep"is que a inter
venção appareceu no Rio da Prata; tenho-vos 
exposto resumidamente com toda a clareza de qu<'t 
eu teubu si,lo c&.paz (apoiados) os motivos que 
podem justificar ou condemnar est•l politicu. Pas;a
rd ag<>ra a dizer alí!,uma cousa a r~spe.it5 do 
procedimento d, , governn cúm r<Jlaçãu ao governo 
da Coufederaçào Argel•tina. 

Quando tomei conta dos negocias, eu achei 
Que o estado de relt~çõe s entre u governo do 
BrRzil e o da Confederação Argentina, não era o 
mais desejavel. O goverao da ConfedP.raçào Argen
tina reproduzia todos os dias contra o guverno 
imperial ou contra cieus del<Jgad ,>s queix:ls, attri
buindo ao ~:overno netos repugnantes com a política 
de nHutralidude que se havia elle propost.> . O 
rec<lnhtc\mento da independencia do Paraguay, 
reconhecimento que tinh11. sido feito pe!o Brazil 
desde 1824 .••• 

O SR. FERRAZ :- Apoiado. 
0 Sa. LIMPO D& ABREU:- .••. a conducte. dt' 

governo do Brazil não querendo sujeitar os emi
grados do Estado Oriental, que procuravào o 
territorio do ir!~ perio, a outras condiçõ~s. que 
não fu ssem aquellas que o direito comrnum tem 
estabelecido, lembrando-se dA que f.;sse possiv~l 
que o governo de uma grande nação sacrificasse 
esses princípios 110s intertJsses da Cunfederação 
Argentina, puzeriio-nos na necesoidade de discutir 
com o stu ministro ne.ta cõrte, os princípios 
mais triviaes do direito internacional. Vós no
tards, senhores, que eu sustentei sempre os 
princípios do direito commum. O ministro da 
Confederação Argentina procurou sempre sus
tEntar cxcepções nos princípios do direito commum, 
excepções feitas não em beneficio do Brazil, mas 
sim da CuRfeJ.eração A.rgentina ( a])O\Gdos) de 
que elle era representante·, assim como eu e:-a 
ministro do imperador. (Apoiados.) Em conse
quencia destes actos o ministro d~& ConfederAção 
Argentina chegou a pedir os seus passaportes 
por um11. nota creio que de 17 do Agosto de 
1815. Ollereci-lhe os passaport~s, mas não re
cuei de nenhum dos princípios que eu havia 
sust~ntado. 

Moi·ros SENilOBES :-Muito bem I Apoiadn. 
O Sa. LlllN I>l!. ÂBREU (com forca) :-Eut.;ndi, 

senhores. e aiuda entendo que diante dessa 
vontade forte e ttlnaz que domina em Buenos· 
Ayres , é necessario que o governo do Brazil 
opponha uma vontade decidida e energica (capoia
dos gerae!) para manter a. dignidade do im· 
perio. 

O Sa. D. MANO:&L :-Muito bem, apoiado. 
O Sa. LIMPO n:s: ABREU : - Estes passaportes 

não forão aceitos. (Ah! ..th ! ) A nota que offereci 
ao vosso conhecimento dalada de 17 de Novembro 
de 1845, na qual eu sustentei ua1 por um todos 
os princípios que eu havia sustentado na primeira 
nota de 17 de Julho, devia ser levada ao c~nhe· 
cimento do governo de Buenos-Ayres para elle 
tomar uma. deliberação qua\_qnet:· _l'l_ã~ s_e! se _ _!_ 
tem-tomado- d·e·poís-dlst<f;- porem o quo sei 8,que 
tive llntra questão sobre os passaportes c:oncodidos 
ao geuoral Rivera. 
St~nhores, quando o general Rivera chegou a 

esta côrte, não estava eu no ministerio. Entendi 
por algum tempo que os interesses do governo 
e do paiz a quem e a sirvo, exigiiill que nessa 
occasião não se lhe dessem os passaportes, e 
assim o declarei ao ministro residente do Estado 
Oriental nest.a eôrte. Quando potém me parecc.u 
que eu não devia suborLiinar mais aos grandes 
interesses do paiz os princípios do direito inter· 
nacional que não podiiio permittir a retenção do 
general ruvera nesta cOrte, dei-lhe os passaportes. 

O ministro da Confederação Argentina protestou 
contra es~~ concessão. Eu cui.jo ter demonstrado 
evid~ntemente que só por excepção nas regras de 
direit•J commum, só por considerações muito 
gravtJ.•, é que esses passaportes se pod1ão negar ; 
o caso uão estava mliis nel'tes termo ,;, não hesitei, 
c<mc~.di os pas•>·'Pilrtes. 

Tal é, senl:.or.J,;, o e>tado das nussas relações 
com as duas republicas visinhas. O nobre depu
tado pelli província de Pern•lml>ucv, disse que a 
nola de 17 de Agosto -1ue me foi communicllda 
pelo 01inistro da Conf~derlic;ão Argentina, era um 
manifesto de guerra. Ell, senhores, não direi 
tanto ; mas espero que a camara tanha em muita 
atten ção tSsa 11ota. E ; p llrO que o gabinete se 
lembre (voltando -se pat'a os S1·s. ministros) 
que o governo da Confederação Argentina ainda 
não desistío de reproduzir nenhum d"s aggrt~.vos 
quA diz terem-lhe sido irrogados pelo governo 
bnzileiro, não obstante todas as satisfações, 
todas as explicações que o governo lhe te r1l d:Jdo 
em diversas occasiões. Desde o não reconheci
mento do b\oqueio do :memorandum de 29 de 
Março de 18!3 até aos passaportes concedidos 
a Frllcto Rivera, o governo da Confederação 
Argeutiua, insisLe em QU •l tem soffrido continuados 
e ré petidos a:tgravos do Br<~ziL Eu receio muito, 
Sr. presidente. que 11q11elle governo, se ás suas 
exageradas pretenções não se oppuzer uma política 
firme, eoergica e decididu, queira subordinar a 
seu~ interesses, a suas pretenções excepcionaes 
os interesses do Brazil, e os princípios de justiça. 
(Muitos capoicaàos.) Se esse homeiJl tena:~: que 
domina na Cvnfederação Argentina é inculclldo 
con•o grande americano, eu digo que, primeiro 
que tudo elle é arg•mtino, e accrescont>~rei que 
primeiro que tudo nós devemos ser brazileiros . 
(Muito bem. Numero~o1 e ,-epetiàos apoiados.) 

~r. presidente, eu me acho muito fatigado, 
porém ainda direi duas pslavras sobre a política 
que se seguio a respeito da Inglaterra. 

A camara sabe que todas as medidas que tinhào 
por fim reprimir o trafico de escravos terali· 
ná.rii.o em 13 de M.e.r~o de 18!:>. A. intimação feita 
pelo governo do Brazil da cessação dessas medidas 
foi a causa d<l passar no parlamento inglez um 
bíll que sujt:ita. os navios brazileiros a serem 
julgados por tribunae.s estrangeiros. Havia e 
ainda ha duas políticas a seguir nes'a importante 
questão. Deveria o governo do Brazil rejeitar 
toda a eepecie de negociação com a Grã-Bretanha 
para r'.lsolver estiA difficuldade antes que esse 
bill fosse retirado, ou sem esta cond1çiio da 
relirada do bill conviria qao o governo do Brazil 
entrasse em alguma negociação 't Sr. presiJente, 
se por ventura não existisse o tratado de 23 de 
Novembro de 1826, o qual impõe ao governo 
do Brazil a obrigação de prol.!ibir aos Sllbditos 
brazileiros todo o commercío de escravos na costa 
d' A.!tic&, aecrescentando que a continuação deste 
trafico deve ser prohibido por uma lei municipal 
do Brazil, e tratado corno pirataria; se oào 
existisse esta ·obrigação, digo eu, e se o governo 
inglez quizesse arrastar o Brazil por meio do 
bill que passou. 1_10 parlamento. a uegoci&.r . a este 

--r~speito,-~u dma que ·-· a ret•rada do blll era 
condição essencial para qualquer negociação ; 
mas como a obrigação de reprimir o trafico de 
escravos é imposta ao governo do Brazil pela 
convenção de 23 de Novembro de 18-.26, e é 
pr<lexistente ao bill, pare~u·me, 41 ainda Dle 
parece, que o governo devena procurar resolver 
esta diffi.culdade sem que exigisse a retirada ante· 
rior daquelle biJl. (Apoiadol.) O nobre deputa~o . 
pela província da Bahia, cujas luzes eu mu1to 
re;;peito, allegou o exemplo de P_?rtugal para 
notar ao governo que ta1vez . conviesso _que o a 
occasião em que passou o 0111, ae retuasse o 
enviado extraordinario que nós temos em Londrea, 
e que quaudo elle não se retirasse, o governo o 
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destituísse, ou mandasse retirar. Senhores, eu 
creio que o exemplo de Portugal qualquer que 
elle seja não seria bem traz ide para .:sta questii.o, 
porque quaesquer que fo~sem as pTimeiras medid .. s 
qu.; o o governo portugu.,z tomasse quaudo no 
parlamtonlo britanniC<) passou contra St'US navios 
a n1esma med ida que agora acaba d~ ser appro
va.l.'\. contra os navios brazileiros, é c~rto que 
d;;po1s o governo de Porlug~~ol vio·se obrigado a 
negociar c<>m o governo da Grã-Bretanha .... 

O SR. FnAr<ÇA L!êiTE : - Apoiado. 
0 SR. LIMPO DE ABREU : - ..• sem que O bill 

fosse previamente revogado •.. 
O Sn. FERtu.z ' - Instou primeirametüe. 
0 SR. LIMPO DE ABREU : - ... mas nada con

segui o ; o '?ill ~ão foi retirado, e o governo de 
Portugal fo1 obngado a tratar com o inglez. 

.o s~. FERRAZ : -E esse tratado de Portugal 
fot mutto favo ravel às suas colouias. 

O SR. LIMPO DE ABREU : - Ora, eu pens11 desta 
fôrma : eu penso que o que o póde obrigar, o 
que deve obngar o a:overno do Brazil a negociar 
com o governo da Grã Brftanba para o fim de 
tornar rftectiva a repressão do trafieo de escravos 
na costa d' Africa, não é por certo o blll que 
passou no parlamento, é a P.stipulaçiio que f,Ji 
constgnada no tratado de :i3 de Novembro de 
~826. (Apoiados.) O que póde ferir a di~nidade, os 
ll~teress .. s do Bra:d I não é negociar existindo o 
b11l con~ra o qual o ~overno imperial protP.stou, 
é negoc1ar mal. (Apotados.) Se por ventura, não 
obstante ~ existenc1a do bill que J>RSsou no par
lamento mglez, o governo do Brazil tiver a 
habilidade de negociar por um modo tal que o 
commercio licito dos brazíleiros seja protegido 
que as prerogati v .. s da coróa sejão nspeitadas' 
e que os interesses do paiz ní'io sejão sacrificados' 
não será es >"e governo digno dos louvores d~ 
camara 'l (Apoiados.) Entendo que sim; mas 
aquelles que entendem que a e:r.istencia do bill 
exe~cerá tal coacção sobre o espirito dos conse· 
lbeu,,s da corôa, que não possão negociar com 
hb~rdade, entendo que esses devem concluir pela 
rettrada precedente do bill. Mas se os conse
lheiros ?a coróa ~ntenderem que, não obstante a 
extstencta do btll, em virtude da obrigação 
esttpulada na couvençiio de 23 de Novembro de 
1826, elles se achão fóra dessa coacção, e com 
tot.la a !tberdade necessaria para ne~ociarem de 
conformidade com os interesses do Brazil, digo 
eu que entendo que esses ministros podem pres
cindir. d_essa cond_ição, A que o resultado da 
negoctaçao provara se elles desempenhárão bem 
ou mal os seus deveres. S11 attenderam eomo 
devem aos interesses do commercio do Brazil se 
melhorarem_ a condiçiio em que actualmente 'nos 
achamos, nao poder& ~;er digno senão de louvor; 
se porém elles sacrificarem ''s interesoes do paiz 
em qualquer neg••ciação, então a camara deveria 
dar-lhes um voto de desapprovação. 

_Eu entenderia, se. estiv~sse no ~inisterio, que, 
na~ obstante a e:ustencta do b1ll, obedecenão 
untcamentA a obrigação imposta pela convenção 
-de 23 de Novembro de 1826, eu poderia negociar ... 

O Sa. FRANÇA L~E: -Apoiado. Muito bem. 
O Sa. LIMPO'. D'l!:-·ABREU : - ... de accordo com 

o~ Interesses "'dá Brazil. Portanto o meu proce· 
d1mento, estando no ministerio, seria de accordo 
com. o que tt.nho deda!ado. Por isso não tive 
duv1da em nomear Utn ministro plenipotenciario 
pua ae entender eom o ministro britannico nesta 
córte. 

Eu ainda Unha algumas observações a lazer 
mas cre~o que tenho dito quanto é essencial sobr~ 
a mater1a, e quanto a camara poderia desejar. 
(Numerosos _apoiados.) A~ho-me muito fatigado, 
e por 1sso uao posso eonttnuar. 

O Sa. Fa.ot.NÇA LEITE: -Tem esclarecido milito. 
Muito bem. 

OUTRos SENH•J RES : -Muito bem, muito bem. 
O ::ia. NuNE< l\IACHAD,), niio tendo mais nada 

a . diz.·r, depoi s do brilhante discurso do Sr. 
Lnnpu, c~de a ;::al&vra. 

. O Sr. Sou:.<a ~ OUvelra:-Sr. presidente, 
a1nda que prewn tdo em grande parte pelos dis
cursos de alguns nllbres deputados que se inscr.,. 
vêrão a favor do voto de gracas, não me posso 
resolver a cedf'r a palavra, e animo-me a solicitar 
a attençii•) da casa por alg•ms rnom~ntos sobre 
poucas rdl ··:r.Ões que tenho a fazer, principalmente 
sobr<l alguus topicos do discur~o do nobre depu
tado pela pruviucia do Rio de Janeiro, que deu 
tanto_ calür .a esta discussão ; tanto mais porque 
eu nao podl8 ceder da palavra sem aproveitar o 
ensejo de fallar nesta discussão, por ter alguma 
causa a dizer em ~>xplicaçào de ideas minhas 
emittidas na casa. Quando na sessão passada sa 
tocou eut alguns d os topicos sobre que a"ora se 
discute, e': fui aq::~ido por um nobre deputado, 
a quem nao me fot dado respondHr. porque então 
eu fallei em um :\ questão de interpel!ação, em 
que só me eu dada a palavra por uma vez. 
Deix~ndo as questões da política interna, porque 

acho que sobre ellas se tem dito quanto é suffi
ciente, eu me occupar.:i mais de alguns pontos 
do discurso do nobre deputado, relativo ás nossas 
relações exteriores. Não poss., comtudo, apezar 
do dssejo que tenho de ser conciso, deixar de 
estranhar ao nobre deputado, que na censura que 
elle fez á illustre commissào de resposta a falia 
do throno, quanto ao topico que diz respeito ao 
augmento . d~s r_endas publicas, quiz~sse chamar 
para o mtmst~no de 20 de Janeiro, a que elle 
pertenceu, o s~t-- ço do augmento de rendas, que 
tem resultado '"'" adopção da nova tarifa das 
alfanàegas. 

Hoje eu me felicito por vêr que o nobre de
putado, e o seu lado reconhecem que na confecção 
de:ssa t :uifa se f•z algum serviço ao paiz. No 
anno pnssado pelo contrario, eu tive de cansar-me 
longas hor11s nesta tribuna para demonstrar ao 
lado a que pertence o nobre deputado, que essa 
t!'-rifa ~eve s~r pr•1vei~osa (Qpoiados), e que não 
tmha stdo fe1ta matertalmente, sem consideração 
aos interesses e á prosperidade do paiz. Hoje os 
nobres deputados, reconhecendo pelos factos que 
ella produzia beneficios, quer6m chamar ao s~u 
lado este serviço. Ma>~ em que se fundão os 
nobre:s deputados ? Diz o nobre deputado pelo 
Rio de Janeiro-foi o ministerio de 20 da Ja
ntliro. a que eu pertenci, que nomeou a commissão 
que foi encarregada da organisaçilo desta tarifa, 
e que lhe deu as instrucções ; !oi durante o 
ministcrio de 20 de Janeiro que a tarifa foi 
feita, e o ministerio de 2 de Fevereiro niio fez 
mais do que aduptal· a. 

Senhores, é verdade que eu tive a honra de s11r 
escolhido para presidente dessa commissão pelo 
illustre ministro da hzendo\ do gabinete de 20 de 
Janeiro ; mas é t•lmbem verdade que esse illustre 
ministro me deu instrucções, prescreveu-me regras 
segundo as quaes a com missão a que eu tinha de 
pre~idir devia organbar a tarifa. Felizmente elle 
deixou no decreto das instrueções um artigo pelo 
qual me autorisava para fazer minhas observações 
sobre os inconvenientes que pudessem resultar 
d11s bases segundo as quaes elle encar!"egava a 
commissão de organisar a tarifa. A commlssiio 
foi obrigada a fazer o trabalho segundo as bases 
que nos erão dadas, mas em desemptnho de meu 
dever e da <Jbrigação que tiRha de usar franca
menta dessa faculJa<ie que me era concedida de 
fazer observações, quando apresentei o projecto 
de tarifa, acompanhei-o d<3 um relatorio, em que 
en condemnava todas as bases segundo as quaes 
tinha sido feito o trabalho. O Sr. ministro que 
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sueeedeu a~optou pela maior parte as idéas do 
meu relator10, porque feli!lm ente eriio tambam as 
suas, e fiz essa tarifa sobre bases muito diversas ; 
e talvez, se não foi ainda n1ais proficus ao fim 
do augmento da renda, procedesse isso dos cla
mores. que se apr<!sentavão então, das idéas de 
protecção exag~>rada á nossa industria, incompati· 
veis com as circumstaucias do paiz- Nesta casa 
se achou que a tarifa não era sufiicientNnenle 
protect•>ra da industria do paiz, e no senado foi 
arguida disto . Um nobre senador, corypbêo do 
partido a que o nobre deputado pertence, e que 
anda quasi sempre nos extremos. tanto em opiniões 
politicas como em opimões financeiras, e que, 
quandonesta casa tinha dite., e em seus escriptus 
sustentaio em certa época, que em mataria de 
industria, protecção e oppressão são synonimos, 
e que nesse tempo apregoava o sy>tema do laisse.z 
faire em toda a sua extensão, depuis levantou 
uma bandeira diversa, e clamou pela protecção 
á industria de uma maneira immodera<la. Se a 
tarifa actual tem algum áefeito, e não produzia 
mai'lr renda, isto procedeu desse systema de 
protecção exagerada. 

O Sn. JoNQUEIRA dà um aparte. 
O Sn. Soou E OuvEIRA.,-Nunca neguei que a 

tarifa houvesse de produzir augn:ento de renda. 
O nobre deputado deve lembrar-se de que sustentei 
que não deviamos t•rganisar uma tarifa debaixo 
dos princípios unicamente de um systema pro· 
tector, e que podiamos combinar uma tarifa fiscal 
e ao mesmo tempo sufficientemente protectora. 

v Sa. JoNQUElllA:-A.ccideutalmente. 
O Sa. SouZA E OLIVEIRA.: - Accidentalmente 

protectora. Creio que a tarifa actual é rnais fiscal 
do qt~e protectora ; é nccideutalmente protectora, 
e assim me~mo tem produzido bbns ao paiz, quer 
protegendo a iudustria quer augmentando a renda. 
O que sustentei é que não se devino altear mais 
os direitos ern certos arttROS, levados deste prin· 
cipio de protecção exagerada a industrias não 
existentes. 'fenho p~>ís, ~~·. presíà~nte, reclamado, 
como devia, para o minist•orio de 2 de Fevereiro 
o serviço que r~sultou ao paiz do augmento da 
renda em consequeucia da tarif!l. 

Tambem mio poderei deixar de fazer uma 
observação ao nobre d~putada pelo Ri·• de Ja· 
nctro, <jUnndo qui~ únx~rgar na declaração 
franca qu•, a \1\u~tre comm1ss;to consignou no 
s E: u prOJccto de resposta á falla do throno, 
do apoi.1 que pr<~stou ao mini:-tetio do 2 de 
Fevereiro, e que prometto continuar a prestar ao 
mini,terio actual, uma cór de ceo.sura á corOa 
por haver retire.do n ~ua confiança áquclle 
ministerio. Esta a•guição pecca por fal shlade 
do Cacto donde ella se deduz, e por erro na 
consequeocia; por falsid:1de do facto, porque 
onde achou, que interesse t~m elle em figurar 
ao paiz que a coróa tinha retirado a su:1 con
fiança ao ministerio de 2 de Fevereiro 'l Por 
ventura são desconhecidas a alguem, e muito 
n1enos ao nobre deputado, as caus:-s que moUvi
rão a rE:tirada espontanea do gabinete de 2 de 
Fevereiro, deliberação inteiramente filha da von
tade dos ministros de solicitarem a su& demissão 
a corôa 'l Como pois se diz que o nlinist,•rio se 
dissolveu, porque a corOa lhe tinha retira~odo a 
sua confiança 1 Quando mesmo se dessa tlstll 
facto, não sei como o nobrcl deputado, que parece 
achar o systema reprr.sentativo um pouco f;ll· 
seado entre nós, na épOCii actual, acha que a 
camara dos deputados estava inhibida de declarar 
uro voto de confiança ou de censura a qua.l'luer 
ministerio, quer passado quer presente. Creio 
que isto eetà nos direitos da camara dos depu· 
tados, é que o póde fazer sem que envolva uma 
censura à corôa. A camara tem o dirtito de 
emiltir o sen pensamento a respeito da conve· 

niencia ou desconvcniencia da continuação do 
ministerio, sem com isto fazer urna otrensa á 
corôa que tem a sua vontade livrE.' ou para har
monisal·a com a da camara ou para fazer appello 
á nação, e vêr qual dos dous ramos tem razão. 
E~ admiro tanto, mais esta censura do nobre 
deputudo, quanto me recordo que alie fez parte 
do ministeno de 20 de Janeiro, para o qual entrcu 
urn mernbro desta cas1, que, sendo membro de 
uma igual commiss:io de resposta á falla do 
throno em 1813, ex:igio qucl passasse na resposta 
ao discurso da corOa um pP.riodo em que se dizia 
pouco mais ou menos por estas palavres (não 
tive tempo de consultar), que era preciso que o 
g11binete seguisse uma polít1ca sabia e illustrada 
quanto às relações exteriores; e este nobr~ de· 
putado não duvidou declarar francamente nesta 
casa qui! este período era um voto de censura 
ao gauin t te. E 11 tão, s;;nhores, não se fazia uma 
censura á coróa ! E agora que as bypotbeses são 
muito diverS,<$, agora que a camara não faz m•is 
do que dizar que o ministerio que se retirou me· 
recia a sua confiança, assim como merece aquillo 
que o substituio, e que nós apoiamos este como 
ar.oiámos aquelle, o nobre deputado descobre nisto 
censura l Era licito tiOS amigos do nobre deputado 
fazer censura a certas pessoas, a não é licttO á 
camara dar hoja louvores a outras I (Apoiados.) 

Pass~trei agora a alguns pontos do discurso do 
nobre deputado sobre relações exteriores. 

Principiarei pela censura que fez o nobrll de· 
putado ao gabinete de 2 de Fevereiro, de haver 
provocado o bill pron1ulgado pelo parl.~meoto 
britanuico, aotieitad<> pelo g~hinete inglez, rela· 
tivo ao trafico da escravatura. O nobre deputado, 
no seu desejo de !azAr censura ao gabinete de 2 
de FAvereiro, não refiexionou talvez que as suas 
palavras tinhão um alcance bem funesto para nós 
(apoiados) ; e este alcance e;:a desculpar um acto 
de injustiça, uma ofl'tm~a grave ; porque, por 
maior que seja um11. injustiça ou r. tr~nsa, tem 
sou1pre uma d•o scu:pa, e é menos grave quando 
é provocada, Por vontttra é exacto que o governo 
do Brazil provocasse este bill du parlamento 
britanuico 'l PoJiR o nobre deputado sinceramente 
acreditar que com as, medidas qne elle indicou 
podia se ter evítad•• este bill ' Creio que não. 
Nilo houv<J pr.wocaçiio para a adopção de seme
lhllute bí\1. A. Inglaterra tinha com o Braz1l es· 
tiputnçõcs, Regun..lo a~ quaes podia t!Rr-ae o caso 
do se acharem terminadas todas as conveuções 
existenleA eulre uma e (•utra cOrto, entro uma e 
outra naçito sobre os meios de levar a effllito a 
cumplo:ta aboliçoio do trafico, som terem sido 
sub~titniJas por outras. Esse cnso verificou·se; 
e desde qu11 o ~:abinete in~~:l~z em suas couvenc;õe>~ 
deixou substituir a possibilidad~ do so dar esta 
hypothese, nã.1 tinha ctiretto do substituir os meios 
convencionados a seu arbítrio. Esta bypothese 
verificou-se, e sem que, co1no nellas se prevenia, 
tivessem ~ido substituídas essas convenções por 
quaesquer outras por commum accórdo, não tinha 
o gabinete inglez direito para substituil-as por 
meios inteiramente do seu arbitrio, e de mais 
off,; nsiv<•S da nossa soberania e independencia. 
Ainda mais : é verdade que, pelo art. 1• do 
trat.ado de 1826, nós co,ns!deráonos a continuação 
do trafico de africanos como um crime, e com
parámol-o á pirataria : mas cumpre não perder 
de vista que nó; exigimos nas convenções, para 
prova desse crime, a effo::ctiva achada de africauos 
a bordo do uavio apre5adll. (Apoiados.) Se adup· 
taol\os esta di~posição extraordinaria, apresen· 
tamos-lbe comtudo um correctivo, e eorrectivo 
importante na exigenci~ desse corpo de delicto; 
Segnndo as convenções, só navios apresados com 
escravos a bordo podiào ser capturados a punidos 
como pirata~, segundo as leis municipaes que no 
Brazil se hovessem de fazer. Mas o bill vai 

, muito adiante. O bill, que Pliáe se !anda neuo 
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art. lo, não só sujeih aos tribunaes inglezes 
para serem punidos como piratas os navios que 
forem apprehendidos C•)m escravos a bordo, m:ls 
tambem aquelles que os cruzadores britannicos 
apprchenderem como suspeitos de se empregarem 
no trafico sujeitos á pena de pirataria ; as con
vtlnções só suj~itavão a e><ta pena o crime rea
lisado, o b1ll "ujeita tambem a méra tentativa 
do crime, e mesmo a presumpção da tentativa. 

0 SR. RODRIGUES DOS SANTOS: -Apoiado ; erigio
se o facto em direito. 

O SR. SouzA E OLIVEIRA : - Mas não sabe o 
nobre deputado que durante o miniRterio de 23 
de Março, se fizerào todos os possíveis esforços 
para substituir a3 convenções existentes por outras 
novas e refundil·as em uma só, e que para isto 
se nomeárão plenipntenciarios? Nomeou se um 
para tratar ad referendum, derão·se·lhe instruc
ções e nada se levou a ~;ffdto. E nii.o vio a razão 
disto ' Não vio que foi porque o ministro brazi
leiro queria que todas as convenções fo~sem 
ref11ndidas em uma só, em que, reprimiRdo-se o 
trafico, se deixasse comtudo garantia ao commercio 
licito do Brazil, e que é neste ponto que não tem 
podido accordar o governo britannico como brazi
leiro ? O governo britannico em todos (lS papeis, 
memor>lndos e proj~ctos .. Je tratado que se apre
sentáriio não tem prescindido da idéa do apresa
mento de navios suspeitos de se dirigir,;m ao 
trafico, e o governo do Brazil pelo contrarhl, tem 
procurado sustentar e rt!novar a convenção como 
fol feita, permittindo unicamente o apresamento 
dos navios em qu!l e:ll'ectivamente se acharem 
escravos a bordo. 

O Sa. R. Dos SAN-ros:-Apoiado. 
O Sa. SouzA. E 0LIVEIRA:-Depois de se terem 

esgotado todos 0::1 meios, até pouco tempo antes 
do prazo em que devião expirar as convenções ; 
depois de se terem nomeado plenipotenciarios 
aà re{etendum e de nada se decidir, ha ra2.iio parn 
se diz"r que o governo foi improvidente, e que 
niio procurou sub.tituir as conveuções, que estaviio 
proximas a acabar, por outra~ novas ? E' isto 
verdade para se dizer como de,;culpa? O nobre 
deputado que esteve á testa da repartição dos 
negocios estrau~eiros, e que até f>Ji membro do 
ministerio qu•• fez todos os esfor<;os para substituir 
esta~ conveJJÇÕes existentes por uma outra nova, 
niio sabe que 08 pontos de divE:rgencia f•J r iio estes, 
e que niio foi possível cbeg1r a urn accordo '? 

O Sa. R. nos SANTOs : -Não lhe fez conta 
lembrar·~~ d:sto. 

O SK. SouzA E OLIVEIRA:- Toc11rel agora, Sr. 
presidente, nos negocias du Rio da Prata . O nobre 
deputa.! .. , como naturalrt1ente lh~ convinha, p&ra 
fallar nos negocias do Rio da Pr11ta, procurou um 
ponto de partida que seguramente é muito com
modo para eHe ••. _ 

Os Sas. N. !\LI.cliAoo E R. oos SaNTOS ; -
Apoiado. 

O Sa. SouzA E OLIVEIRA:-.... mas que não é 
muito justo. O nobre deputado procurou para 
ponto de partida a t;ntrada do ministerio de 2 de 
Fev.,reiro, e esqueceu · se de toJa~ as complicações 
anteriormente ll J>iSLente.s. Era difficil au nobre 
deput·1do entrar na questiio por outra fórma, mas 
nós Iremos buscai-o, e recordaremos aconteci
mentos de épocas a uteriores, durante a adminis
tração do nobre deputado. 

O nobre deputado seria mais justo se fosse 
bnsear a época em que as nos>as relações com 
os estados do rio da Prata começàrão a complicar
se, na época do tratado de Março de 18!3. E' 
esse o ponto de partida que o nobre deputado 
devia procurar ; devia recordar as circumstanclas 
que houve na factura desse tratado, a ligeireza 
com que foi feito, e até a falta de previdencia 

com que se ccnsignárão no s eu preambulo e:z: · 
pressõ;s improprias com 'lue se enviou para ser 
ratificado pelo governo de Buenos· Ayres, e com 
que se deixou de prevenir causas muito essenciaes 
8CJS inte resses do Brozil, como se devia ter f~it•) 
no caso de alliança contra Fructo Rivera . 

Eu havia dito ne.sta casa no anno passado, 
que uma das eondicões, sem a qual ner.hum 
ministro previdente, nenhum ministerio que co
nllecesse as circumstancias do paiz e attenàcsse 
a ellas, devia celebrar semelhante tratado, era o 
reconhecimento da indllpendencia do Paraguay. 

Um nobre deputado pelo Piauby disse então que 
depois das cousas acontecidas qual11uer charla~ào 
as prevê. O nobre deputado pelo Rio de Janeiro, 
no seu discurs•' ba pouco proferido, dissil que 
tinha-se nomeado um encarregado de negocios para 
o Paraguay, o Sr. Lisboa, e que Rosas não pro
testou contra esta nomeação. Senllore~, se ha 
esquecimentll ria parte do nobrll deputado, ou 
falta de conhecimento do nobre d()putaJo do 
Piauby a respeito do que houve, eu os desculpo ; 
mas dir-!hes·hei que a sua dere~a se tunrta em 
base inteiramente inexacta. Quem nomeou para 
encarregado de negocios para o Paraguay o Sr. 
Lisboa foi o mir1istro das rel:lções exteriores do ga
binete de 23 de Março. Esse ministro mandou então 
solicitar por intermeJio do nosso ministro em 
B11enos - Ayre~ a acquiescencia do chefe da Confed~ · 
ração Argentina para que o nosso diplomata truns1-
t1sse pelo territorio argentino para o Paragr1ay. O 
Sr. Duarte da Ponte Ribeiro, que era ent9.u ministN 
em Bucnos-Ayres, encarregado dessa solicitação, 
informou ao governo, por despachos que devem 
existir na secretaria (e que me admira que o 
nobre deputado, que foi ministro, niio tivesse lido), 
que não só o governador de Bueuos ·Ayres, chefe 
da Conf~dertlçào Argentina, recusavll a sua 
acquiescencia, e uão consentia que o Sr. Lisboa 
tnmsitas,;e pelo territorio argentino para o Para
guay, como que declat·ava que considerava esta 
nom~>ação como um acto de hostilidade da parte 
do Brazil contra o governo da Confederação. Isto 
ac.Jnteceu durante o governo de 23 ~e Març~. 
E como depois f~z·se o tratado, e se d1z que nao 

· bavia razão par:1 suspeitar que Rosas nà<? reconhe
ceria a independencia do Parr1guay ~ Sa1ba agora 
o nobre deputado do Piauby que m\o era necessa· 
rio esperar que os factos o verificassem para provar 
que e~te reconhecimento do Paraguay era un1n 
necessidade absoluta, caso se tratasse de uma 
allinnça o:ll'ensiva e liefensiva com Ro~as. 

Sendo en presidente do Rio Gra:ode do Sul, em 
um officio meu, consignei esta necessidade. E<lll 
alliança havia sido solicitada pelo governo de 
Br1enos-Ayres ao governo de 23 de Março. EHa 
me foi C•Jmruunicada em officio r eservado e a 
respostll que se lhe deu para que eu houvesse de 
m·~ rc~ular por ella, e para que conhecesse qual 
a p <.>litica do governo. em re~a~iio aos esti!.dos 
visinh cs, porque a mmba postçao de pres1dente 
daquella provmcia exigia que eu estives5e b6m 
ao facto das intenções do governo a respeito. Por 
essa occasiào, vendo eu que esta alliança era 
efficllzmente solici tu da, ap~znr de saber que o 
g0verno se recusaV•l a ella julguei do meu dever 
fazer alrrumas ob -;ervações ao governo sobre as 
con>enl~ncias e i ncouvenieRt~s que poderi:io re
sultar dessa alliança, e sobre ~s clausulas sem as 
quaes jàmais o governo do Brazil d evia en~r~r 
nella. Entre ell!iS mencionava eu como cond1ç~o 
sine qua non o rccoo.hec;mento da ind~pendenc1a 
do Paraguay, p<'~rque o resultado necessario de 
entrarmos em guerN contra o Estado Oriental, e 
a favor de Rosas, sem este reconhecer a lndepen· 
dencia do Paraguay, era termos tambem guerra 
com o Paraguay, e talvez com Corrientes, que 
estava em circumstancias de subtrahir-se de todo 
a influencia da Confederação Argentina. Por isso 
não foi falta de providencia, como cUase o nobre 
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deputado. Mas a razão não foi esta: a razão era 
que o Sr. Carneiro Leão, ministro das relações 
exteriores, não parecia estar muito disposto a 
reconhecer a independencia do Puaguay: parecia 
não conbeeer que isto estava nos interesses d•1 
Bmzil. 

Quando o nobre deputado de Minas que ac11.bou 
de orar disse que nós tínhamos reconllecido a 
independencia do Paraguay desde 1824, o nobre 
de"utado da Bahia deu um apoiado, que eu rati
fiquei, porque pretendia, como ·agora faço, 
observar ao nobre deputado que existia esta 
declaração solemne muito anterior a faetura desse 
tratado de que o governo d& Buenos-Ayres tomava 
como um acto de hostilidade do Brazil a nomeação 
do encarregado üe negocios para o Pauaguay, por
que não era estado livre e independente. A razão 
que deu ·o nobre deputado do nao conhecimento 
de que Rosas se oppunha a esta ir1dependencia 
não é verdadeira, e por consequencia é preciso 
procurar outra, e esta outra razão é o peusamento 
do Sr. Carneiro Leão. 

Lembra-me que em um discurso proferido no 
senado o Sr. Carneiro Leão mostrou toda a 
duvióa em reconhecer esta independencia. O nobre 
deputado pelo Rio de Janeiro disse que este 
r~conb~cim'!nto foi solicitado por parte do governo 
do Par11guay. e que o Sr. Carneiro Leão no seu 
relatorio declarou ou de11 a entender que estava 
prompto a reconhecer. O nobre deputadu não esta 
bem lembrado do relatorio do Sr. Carneiro Leão, 
porque este nRo indica qu~ elle tivesse a intenção 
de reconhecer a inuependencia do Paraguay, antes 
disse que consideraria. Se combino as expressões 
ambíguas do relatorlo com o que elle disae no 
senado, creio que a sua intenção era não re
C•>nheeer a independeucia do Paraguay, que ell,!l 
julgava (po<teria ter para isto suas razões) não 
convir ao :BrazH. 

Outra condição sem a qual, dizia eu nos meus 
offieios ao gabinete de 2à de Março, jamais se 
devia entrar em semelhante allianca eom Rosas, 
era de os nossos limites ficarem préviamente 
marcados com a republica dó Uruguay, no que 
era necessario que tambem tivesse parte Oribe. 
Fui pois previdente e previdente em tempo sobre 
estas circumstancias essenciaes ; mas ellas não 
!oriio attendidas no tratado. Eu me felicito t.le 
que nós não tive~semus entrado nessa guerra, 
a que o tratado nos chamav", porque sem estas 
clausulas essenciaes o tratado nli.o traria em 
resultado senão envolver-nos em uma guerra, não 
simp\eRmel\te com Fructo, mas com o Paraguay, 
com Corrientes, e talvez com mais alguma 
potencia; senão talvez envolver-nus em uma 
p:uerra com a Inglaterra, ao monos vermos os 
nos~os projectos muito contrariados pelas Corças na
vaes inglezas do Rio da Prata, porque é necessario 
não esquecer que tem havido idéa, creio que mal 
fundada, mas têm havido suspeitas, e suspeitas 
sãe factos que se devem rtlspeitar, de que o 
Brazil tenta novamente incorporar o Estado 
Oriental no numero de suas províncias, e a 
Iugl><terra que evitou talvez por sua mediação 
um tratado m1is favoravel em 1828, e que interveio 
para a factura desse tratado, pelo qual se 
reconheceu a independencia do Estado Oriental, 
poderia bem ter ciumes de var-nos alliadus em 
uma guerra com Rusas contra o Estado Oriental, 
e poderia talvez entrar em duvida se o fim dessa 
alliauça era incorporar o Estado Oriental ao 
Brazil ou i Cunfederação Arg~ntiila ; e a en
trarmos nessa guerra sem prévia int.:lligencia 
com essa poteocia, daqui poderia resultar pelo 
meiioB o inconveniente de sermus cootranados em 
nossas vistas. Pelo lado da demarcação de limites 
havia um gravi,.simo inconveniente em fortalecer 
o poder com quem tinhamos talvez de lutar bem 
proximo, para a demarcação dos limites, e · que 
nos tem Apresentado pretenções exageradas: hto 

T01&0 1 

devia ter feito €JUando elle se achava mais fraco, 
quando prPcisava talvez do nosso apoio. Não 
se de1'i:t perder esta occ•sião opportuna, e só com 
esta condição deviamos dar o nosso apoio, e não 
se esse P·•der a rejeitass~. O ministerio de 20 de 
Janeiro devia saber que as pretenções do Estado 
Orlen_tal nos levão uma grande parte da província 
do Rto Gra11de do Sul em extensão, em riqueza 
e em importancia para a sep:urança e integridade 
do imperio. Estas pretenções são muito antigas. 
Existe até um m11ppa impresso em Londres, no 
qual vêm designados co •u duas linhas, uma en
carnada e outra amarella, os limites do Estado 
Oriental com o Rio Grande do Sul, designando 
a linha encnrnada os limites de que estamos de 
posse, e a amarella aquelles segundo o tratado da 
corôa portugueza com a Hespanha em 1777. 
Segundo esta demarcação, absorve-se-nos uma 
importantíssima parte da província do Rio Grande, 
Alegrete, Mossões, Bagé e bem proximo a Caçapa v a. 
Sendo estas as pretenções daquelle estado quanto 
a limites com a nossa província, não é nece11sario 
ter um grande tino para conhecer que não con
vinha fortalecer um poder que tem essas preten
ções e que nol-:1s ha de disputar. 

Mas eu observo uma siRgularidade nesse tratado. 
Primeiramente, o ministro que o referendou em 
suas notas anteriores á factura do tratajo tinha 
reconhecido essa nece; sidade, mas fic011 tão ele
vado pela id.h d14 alliança nffensiva e defensiva 
que, logo qu~ foi impugnada, desistio della ; mas 
o que noto de mais singular nessa desistencia, 
é ver que, pelos menos, o projecto de tratado 
offerecido pelo Sr. Guido continha alguma cousa 
que sustentava os nossos direitos á.quillo de que 
estamos de posse, e no tratado que foi ratificado 
tirou-se isto que havia de alguma vantagem. (Lrf o 
art. 11 do projecto de tra:ta:do Gpresentado peto 
Sr. Guido.) 

Neste projecto de tratado, ao menos se diz que 
os actuaes limites serião respeitados, e que o 
governo da Confederação Argentina se compro
mettia. a considerar um acto de hostilidade contra 
elle e contra. nós, e a repellil-o pula força se o 
governo do Urup:uay pretendesse invadir estes 
actuaes limites. Ora, qual seria a razão de con
veniencia por que se eubstituio no tratado este 
artigo por outro que diz sirnplesmenta qne as 
partes contraetantes nomearâõ com brevidBde os 
commissarios para tratarem da demarcação de 
limites? 

Uma simples promessa de nomear plenipo· 
tenciarios, prescindindo da condição ofterecida 
quanto á conservação dos limites actuaes ; é isto 
prevadeocili, senhores? Senhores, eu ainda notarei 
de passagem uma circumstancia. Dizia o projeeto 
do Sr. Guido que a ratificação seria feita nesta 
córte dentro de 60 dias, e o Sr •. Carneiro Leão 
assentou que era melhor substituir este artigo 
por outro que se vê no tr~tado, que diz que a 
ratificação seria trocadll em Buenos-Ayres dentro 
de 50 dias. Para ganhar dez dia>~ substituio o 
Sr. Carneiro Leão a ratificação nesta cõrte pela 
de Buenos-Ayr .. s, para s~r o tratat.lo primeiro 
ratificado pelo imperador, e depois ir ser ofterecido 
a Rosas. Sirvão estas observações de resposta ao 
desejo que tinha o nobre deputado pelo Rio de 
Janeiro, de que fosso supprimida DO voto de 
graças a palavra- decoro. . 

Mas este tratado não roi ratificado, como eu 
dizia, e parece que daqui resultou a missão d'l Sr. 
Can .. ans&.o do Sinimbú para o Estado do Oriental 
do Uruguay. 

Senh"re&, eu estou longe de acompanhar aquelles . 
que têm dito que o gllbinete de 20 · de Janeiro 

I 
mandou o Sr. Siuimbú f11zer um tratado com 
Fructo. Suspeito!i-o por algum tewpo; mas ~I!PO_ il 
das declarações solemnea feitas pelo Sr. m_1n1Btro 
dt'l negocio& eBtrangeiros, creio que não, m~• , 
nio ae pôde negar que o ministro de888 época 

30 
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entendeu que convinha fazer negaças a Rosas ; 
despeitoso pela rejeiçi10 do tratado, e!Jtend.;u q~e 
era boa politka affectar muito boa 1ntelllgeoc1a 
e accordo com Ftucto, e ct .. r·lhe m.;smo consi
deração, tanto que pela primtlira vez foi nomeaJo 
um diplomata para aquelle estado com o caracter 
de ministro residente, e isto, senhores, quando 
se acabava de firmar um tratadu em cujo preambulo 
se dizia que o proprio Fructo era homem sem 
fél, que machinava contra o imperio, e cuja 
autoridade illegal era incompatiV<!l C<Jm a inJ.ep<jtl
dP.ncia do Uruguay e a segurança do imperio. 
Estes factos de ligeireza não podião deixar de 
compr,.metter altamPnte as ooss:\s relações com 
aquelles estados. E' dnhi que nascem t<>das as 
de~intelligencias. tod>ls as ditliculda:les em que se 
têm acbado dívP.rsos gabinetes anteriores, e em que 
ba de acbar este e >'Obre as nossas relações com o 
Rio da Prata ; foi esta a política sabia e illustrada 
que vimos seguida. 

E' pois dessa épvca que o nobre deputado 
devia partir para fazer a historia das dJtficul· 
dades que existem hoje a respeito d~;ssas rela· 
ções. 

Infelizmente cabe·me a palavra em uma hora 
ba>tante adiantada. Eu teria mais alguma cousa 11 
dizer, mas estou bastante fatigado, e a camara está 
cansada de me ouvtr. 

:MUlTOS SENHORES! -Não ·apoiado. 
O Sa. S. E OLIVEIRA:- Apf.zar de fatigado, 

direi ainda alguma cousa sobre a provocação da 
intervenção. 
o~poi~ do que acaba de dizer o nobre deputado 

por Minas, que foi miui8tro dcs.negocios estran· 
ge1ros, creio que niio é mais licito asseverar 
que a intervençiio armada fosse provoc.1da por 
uós. E'. preciso fazer distincção entre convite 
para acct<rdo, e combinação de medidas e pro· 
vocação de intervenç:io armada. A intervenção 
armada das duas grandes potllncias europêas no 
Rio da Prata não foi solicitadll, !Jedida ou 
provocada pelo goveru:> do Bruzil: os documentos 
otliciues o tê111 sobt<jamente demoustrad<J. Eu 
Ob$ervarei que se o governo do Brazil procurou 
por meio desta parte da missão do Sr. viscond·J 
dtJ Abruntes entender-se cum o gabiaete ingi•·Z 
e fr .. nc"z ll.ccrca da politica a seguir no Rio da 
Prata, r~z o seu dever. Quando constou n., Rto 
de Juueiro, pda primeira vez, esta parte d11 
mbsão do Sr. viscouJe ae Abrantes, l~mbra-me 
que um n,.bre deputado dirigio uu1a CP.nsur.l ao 
então ministro d~·s negocit•s estrangeiros, u Sr. 
Fr~•nça, por ter t.ncarr~ga.lo o Sr. visc-<n<ie de 
Abrantes de~ta missão: eu o dt·fendi, e disse que 
se o .Sr: vi~conJe. de Abrantes ia encarregado 
da m1ssao de combu,ar cum o gov ... rno iuglez e 
fran-:ez as medidas a seguir no Rio da Prata 
de;>o1s que se verificas•e a tomada Ja praça 
pelo exercito ao mando de Oribe, o govllrno tinha 
fP.it? o seu dever, porque era um ponto que 
dev1a ter muito em vista. Era ntlcessario consi· 
derar que o facto desta tomada ia. dar a Rosas 
uma grande mfiuencia nos destinos da Banda 
Oriental do Uruguay, e que ella se podia ast.mder 
ao ponto de tornar em perigo a sua independencia, 
e então era do dever do govemo do Brazil combiuar 
com aquella~ nações que tinb.ào garantido ess~ 
independencia •.• 

O SR. PAULINo:-Peço a palavra. 
0 SR. RODRIGUES DOS SANTOS : - Peço a pa· 

lavra. 
O Sa. S. E OLIVEIRA:- .... para neutralisar os 

effeitos dessa influencia quand,, chegasse &o ponto 
de põr em perigo a independencla do E~t,1do 
Oriental do Uruguay. 

Limitarei aqui, Sr. presidente, as minhas 
observações, porque P.stou bastante cansado. Dous 
nobrea deputado~ pedirão a palavra, e talvez eu 

tenha occasião de tornar a pedir para lhes res· 
ponJer ; então act:rescent\rtii alguma cou,;a. 

O Sa. CARVALHO E SILVA : - Peço a pa· 
lavra. 

O SR. Dus DE CARVALHO : - Pró ou contra ? 
0 Sa. CARVALHO E SILVA:-Contr<l. 
A dtscussão tlca adiada. 
Levanta-se a sessão. ----

Sessão em 29 de Maio 

PRESIDENCIA DO SR. MUNIZ TAVARES 

Smn.v.ruo.-Negorios de Pernambuco. Discurso 
do Sr. Urbano.-Discussâo do !loto de graças. 
Discursos dos Srs. Paulino, Coelho e Sou;a 
Ramos. 

A's 10 horas e 40 minutos da manhã abre-se 
a sessão, lê-se e approva. se a acta da antece· 
dente. 

EXPE!liENTE 

Um officio do secretario d<l senado, devolvendo 
a proposição da camara dos Srs. deputados, 
concedendo á fabrica oe tecidos de algodão per· 
tencente a Antonio Franci~co de Lacerd·l, na 
villa de Valenç••, da provincia da Bahin, a isenção 
do ~erviço da guarda naciOJ<tal para oito pessoas 
empregadas na mesma fabrica, á qual ·resolução 
o senado não tem podido dar o seu consenti· 
ment•'·- Fica a camara inteirada. 

Remette·se a commis~ão de constituição o re
queriluento de Antonio José Corrêa Lm1a, natural 
de Portugal, que pretende naturalisar·se cidadão 
brazileiro. 

Não ba mais cxpe:liente. 

NEGOC!l>S DE PERNAliDlUCO 

Continua a discussão d3 requerimento do Sr. 
Nunes Machado. 

o Sr. U••bono:- A p.>siçiio em que me 
acho coll<>cado me obriga 11 entrar na discussão, 
não ob>tant~ não estar pr~sente o nobre <!eputado 
pdv Piauh~·. a quem desejo re~ponJer. 

Ct)llli'Çard pro·uettenlo á camara toda a calma 
para desvanecer os ~ustos que parec~ haver 
coucebido o nobre d.,.putado da discussão de~te 
re,~uerim<"nt:~, eutendendo ou DIOStrando eutenJ.er 
que o requerim.:uto havia sitio apreS•·nla•lo com 
o fim de provoc<~r, excitar paixões, e~queceut.lo-se 
o nobre deputado qull a d~putaçiiu de Peruambaco, 
que voLa afldc:io e amizade ao digno adQJinistrador 
daquella prov:ncia, não podia doix~r passar sem 
resposta accusações tão graves co:no aquellas qu<3 
forão feitas ao senado. 

Sr. presidente, o nobre deputado, não contes· 
tando a assevera~ão que fez o meu nobre amigo 
de que o dinheiro votado para soccorros publicos 
pela assembléa provincial não se achava ainda 
despendido. comtud.>, para fazer recabir suspeitas 
sobre esse acto da assembléa provincial, reparou 
que sómente tlla houvesse consignado fundos 
pa.ra um tal fim que nenhuma outra assembléa 
provincial do imp~Jrio houYesse j:lrocedido da 
mesma msoeira. O nobre deputado igualmente 
estranhou. que a presidencia não houvesse p~dido 
soccorro ao governo geral. Não sei que c<>nse· 
quencia possa o nobre deputado tirar desta cir
cumstancia. A assemblêa provincial de Pernambuco 
fo1 a uoiM que votou flln<ios para um tal fim: 
mas d:1hi o que se segue 'l S•gua·se que não exis
ti<se com eff~ito o fiagello da f<.~me, não digo ea.. toda 
a província, mas em algumas comarcas do inte
rior 'I Segue-se que a consignação foa>se marcada 
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para o fim avillnnts de empregar-se em eleições? 
O presidentt: não pe:lio soceorro ao governo geraL 
Senhores, hão de se apresentar bem poucos 
exemplos, talvez nenhum, em que a província de 
Ptlrnambuco tenha ptldinchado ao governo geral 
(apoiados) ; a provincia de Peruambucu tt!m 
recursos tltn si, tem recursos inPsmo para outras 
provinci.-s ; a província de Pernambuco, por 
consequencia, que se achou no caso de s•'ccorrer a 
outras provinc1as do norte, suas irmãs e alliadas, 
não estava no caso dtl pedir ao governo di
nheiro ... 

O Sa. SouzA MAE.TINs:- Mas recebeu soccorros 
por espaço de 10 annos. 
• O SR. URB.t..NO :-... uma quantia tão pequena· 
D~!)o i s, Sr. presid<nte , se acaso o fim losse esst>, 
embaraçaria esse fim o facto de Laver pedido 
dinhtliro ao governo geral' Se o dmlleiro pro· 
vincial podia servir para este fim, o dinheiro 
geral não serviria rlo mesm r, modo 'l Logo, como 
é qu e, da circumstancia do ser o dinheiro pro· 
vincial, tira o nobre deputado a cousequencia 
illogica de que a consignação não foi para o 
:fim que se a presenta ? 

Sr. presidente, se acastl o nobre deputado e 
seus companheiros ; se acaso o n•lbre senador 
tivesse altendiào um pouco aos antecede11tes que 
ba p<Juco se passarão em Pernambuco, de certo 
não peusariào de ir bu;;car um fim tão illicito, 
um obj ecLo tão ignobil nesse proceuimento da as· 
sembléa provincial. Assentão os nobres deputados 
que esse meio seria preciso ua actualidade para 
v~o>ncer a tlleiçào Pm Pernambuco? ... 

O Sa. SouZA MARTINS:- Quem sabe? 
O SR. URBANO: -Quem sabe? Não sabe o 

nobre deputado que ainda o anno passado alli 
Sl:l venceu uma eleição de senador, sendo pr'll!i· 
dente o Sr. Thomaz Xavier (apoio.dos). e -tando 
o partido opposto todo montado, estando o Sr. 
Thomaz Xavier na chapa adversaria ' ... 

O SR. Soou MABTINd :- Mas o candidato não 
era o Sr. Ernesto. 

O SR. UBBANO :-Ora, se vencemos á' eldçAo 
assim neste estado, que dimculdade poJtlria baver 
hoje em vencer a eleição, tendo um prtn;ldtlnte 
da confiança da maioria da província, e11tando 
desmontados aquelles que na tl~ição passada 
occupa.vão as posições nffidaes' Acha o nobre 
deputado em sua consciencia que na actualidade 
seria preciso rectlrrer a es~e melo, seria preci11o 
recorrt!r á corrupção, â violencia? Sr. presidente, 
é certamente uma cegueira da parte do nobre 
senador, se ni\o é dt-sejo de lançar accul'ações 
vehementes sobre a presidencia de Pernambuco. 

Faliou·se em eommissarios : o nobre deputado 
que fallou em commissarios da eleição far-me hia 
muito favor em indicar os seus nomes-· .. 

O SR. SouzA MA.nTINS :-Um delles é o Sr. Ar
ruda ; os outros não sei. 

O SR. URBANO :-Ora, o Sr. Arruda, commis
sario de eleições 1 Juiz de direito da comarc.• da 
Boa· Vista, para ou de foi · exercer - o ~ seu--lug·ar, 
pôde-se dizer que é commissario de e\eiçõeti? 
Eu, Sr. presidente, não posso acreditar que seja 
sincera semelhante aecnsação, porque os nobres 
deputados têm factos pelos quaes conbo;cem que 
na província de Pernambuco não é preciso recorrer 
a taes meios, á violencia e á corrupção para se 
vender uma ele1ção .•.• 

O SR. PRESIUE.l>."'E :-Eu peço ao nobre deputado 
que se di:!ne cingir á mataria do requerimento, 
que é pedir informações ao governo. 

O Sa. Ua:s.t.NO :-Estou me ciugindo ã materia 
do requerimento tanto quanto é possivel ' na 
necessidade de responder ao nobre deputado por 
Piauby eu procuro conciliar · esta necessidade 

com o dever .de cingir-me o mais posslvel ao 
requerimento. 

Sr. presidente, tem-se sem duvida com um :tlm 
muito particular, muito positivo, procurado dene
grir a actual eleição de senadores que se pro.:ede 
em Pernambuco; :lté se tem dito já aqui que o 
o I(OV€rno havia imposto candidatós. Eu devo 
expli.:ar isto à camara. Dous forào os candidates 
d'" fóra da província admittidos na eleição : um 
é o Sr. Cbichorro, outro o Sr. ErnPsto Ferreira 
França. Pensão os nobres deputados que o Sr. 
Chichorro é candid<~to imposto pelo governo ? O 
Sr. Cbichorro é um candidato que tem votação 
unanime (apoiados ) . ... 

O SR. SouzA MARTINS :-Dos amigos do nobre 
deputado, concordo. 

O SR. URBA.NO :- •.• . tem votaçlio a que não 
ftllta um só voto dos nossos amigos , ainda 
Quando• ~<lle recus asse, havia da ter a votação. 
Digo mais ao nobre deputado, que o Sr. Cbi
chorro entraria na nossa lista , ainda quando 
ti v esse sido demittido pelo governo ( apoia· 
dos) ..... 

O Sa. SouzA MARTINs:- Q11anto a isto, é muito 
duvidoso. 

O SR. URBANr, : - Attenda o nobre deputado 
para o que acontecAu ha muito pouco tempo. O 
Sr. Marcellino de Brito, quando foi presioiente, 
mnnttlu uml\ comarca, a do Limoeiro, onde no· 
meou delegados e subdelegados; foi demittido 
da presideocia, os outros dtziào que o elegerião 
deputado, e naua ftzerão; mas o collegio do 
Limoeiro deu-ihe vota.,;ão unanime ••.. 

O Sa. S. M.lRTINs:-0 Sr. M2.:~ellino de Brito 
foi negociar eleições? 

O Sa. URBANO: -E11 não digo que elle negociou 
eleições ••• 

O Sn. S. MAaTINS:-Està dizendo. 
O SR. UanANo:-Não sei de que palavras tirou 

o nobre d,.putado edta lll11ção. 
O Sr. Erne>~LO Frlrrelra França foi recom men· 

darlo, é verdade, por alg111111 d•lB ministros que 
fnrmavão o gablntote de 2 de Fevereiro. Mas, 
senhores, uma simples recommendaçilo serà uma 
impns1ção? Pens1\0 011 ntlbree deputt~dos que o 
governo de 2 de Fevereiro, sbmenle porqu& nilo 
se uttendesse li e~'a rccommendaçilo, mud11sse de 
politica em Pernambuco' Alguem por ventura 
r"ceiava Isto? Em qu., consiste pois a Imposição? 
Na simples r~COillrnendalção? No facto de ter sido 
esta recomm .. ndação aceita? Seria preciso que 
os nobres deputados mostras~em as violenc1as 
que se tê_!ll praticado na província para se ven~er 
esta eleiçao ; mas os nobres deputados contentao. 
se só com declam11çÕes. 

Eu entendo que impõr um candidato ~ pro
víncia é, por exemplo, mandar um presrdc:nte 
especial, exclusivamente encarre.gado de lazer a 
eleição (apoiados); que este prestdente, apresen
tando-se na provin<'-ia, procura empregar todos 
os· tiHlios· -t~-seu-1llcance0-dl>mittintio, -ameaçan-do~ · 
empregando a força. Isto é que ~e pôde chamar 
imposição de candidatos; mas d1zer aos chefes 
de partido :-recommendamos fulano de tal,
aceitar-se este candidato, espalhar· se o seu nome 
pela provincia, será isto uma imposição' HavS!é 
ahi lllguma ceacção? Se os nobrt!s deputados nao 
sabem como se estão fazendo a eleição de sena
dor•s em Pernambuco, eu lhes direi com toda a 
franqueza: uma simples carta dirigida a todos 
os eleitores, nada mais que isto, nem nada menos, 
indicando os candidatos que se suppõe no caso 
de serem eleitos. Se os eleitores DOrtanto . enten· 
derem que d~vem votar nesses candidatos, votio, 
se não enteuderem assim, negão-lhes o seu voto; 
onde está aqui a coacção, a violencia ? -
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,Mas diz-se:-como desprezârão tllntos cidadãos 

pernambucano_s par~ procurar ci~aJà:_>s fóra da 
província ?-Nó~ nao terno:; obragaçao dt . d~r 
contas disto, fo1 o gosto, fo1 o g••sto da ma10na 
da província (apoiados), salvo só mente '' arguiç:io 
de coacçào, coacçào que nà•• st5 deshonraria o 
J;:OVerno que a fizesse , Cl•lnu tâmbem áquelles que 
n ellas se submettessem. Ssl.,.ando esta arguição, 
expliquem os nobres deputados a el.,ição como 
quizerem. Drrei sómente que, em identicas cir
cumstancins, eu prefiro para reprêsentar a minha 
província aqueltes que siio nella nascid<Js ; com
tudo antes quero urn brazileiro que siga os nossos 
princípios, as nvssas idéas, que um pernambucano 
que apoie uma politica opposta. (Apoiados . ) Eu· 
tendão portaato os nobres deputados como qui
zerem os motivc.s que nos levárào a aceitar esta 
candidatura; direi que o Sr. Ernesto é muito 
digno della (apoiados), é muito digno de re· 
presentar o paiz, da occupar uma cadeira no 
senado. 

O Sa. C. BASTOS :-Já. foi eleito por Pernam· 
buco, não é alli desconhecido. 

O Sa. URBANI>:-Sr. presidente, p!irece-mc que 
a nobre opposição, cansada talvez da luta geral, 
já antevendo nd.o sei o que, quer abrir alguma 
brecha; mas creio que vão enganados. Eu já 
disse uma v~;z, e repetirei a os nobres deputados 
que aceito todo o combate em qualq-:Jer occasião 
que ellcM quizerem ; mas não quero rogo de em
bo!!cada. Quando quizeren1 entrar n'uma discussão 
franca, n'uma discussão larga e dt:talhada sobre 
a administração de Pernambuco, estou prompto: 
já >lO nobre deputado pela Bahia eu fiz v mesmo 
pedido ; prometttlu satisfazer me no seu discurso 
sobre o voto de gráças ; mas fugio inteir11mente 
da questã.). 

Em vista disto, Sr. presidente, desculpavel é 
o meu nobre amigo, quando no seu discurso dt! 
bontem hypotheticamente qualificou a accuução 
que havia sido dirigida no senado. E pergu11tar~i 
aos nobres deputado~, sera muito diF.uo da po
sição d~ um senador, de um deputado vir cun· 
stituir-se no parlamento or~ilo, iuconsiderado 
instrumento de quantas ca\umnia~ publicAo f"li
culllrios immu11dos ? Seré prova de ci~cumsp .. cçrio 
prouuzir no parlamt!nto quanta mP.ntira, quanta 
tnj nria, quanta calumnia nestas Culha11 se publicãu! 
E aqui, Sr. president~, eu devo referir mo ri. parte 
do discurso do nobre d~putado em que d"clarou 
que eu, na 11easl1o de 48, havia uito QUH o 
bariio da Bua-Vist<l havia roubado os dinh~>iroe 
publico& •.. 

O Sa. N. :MA.cB.&.oo:-Não é exacto. 

percorra os m~us Jiscuroos de 43, veja as accu
sacões que ahi existem, venha ref11tal a>, porque 
então u acompanharei. 

O discurso do meu nubre amigo tinha tanto 
mais lugar quanto o nob•·e sen ,•dor referio-se a 
deputauo:> que têm ass~nto nesta casa. Elle 
fallou em circulares mandadas para a província, 
circúlares do que não tenho n<~ticia, e quE> o 
nobr" senador não pudia atlirmar serem da;juelles 
a quem elle se referi•>. Nem tudo quanto se 
imprime é verdadeiro (apoiados) ; forão cartas, é 
verdade, daqui para PtJroambuco ; mas o nobre 
senad"r deve saber (e se não sabe, saiba-o) que 
aquelles que designão essa!! cartas erão incap~zes 
de proce-l&r da maneira por que se acha estam· 
pado nos jornaes caluwniosos .•• 

O Sa. S. MARTINS:-Eutiio a circular não é 
do nobre deput••do? C.>uvém que declare franca
mente. 

O Sa. Uano~.~o:-Tem-se pubhcad•J tantus, que 
não sei a qual dellas Sd refere o nobre depu
tado •.• 

O Sa. S. MARTINS:-Essa que foi publicada nf\ 
Sentinella. 

O Sa. N. M.a.cru.oo:-Niio leio esse papel. 
O Sa. URB&.No:-Repito que eramos incapazes 

de dirigir cartas que pudPssem de qualquer 
modo comprometter-nos no 11ystema repres~:nta· 
tivo •.• 

O Sa. S. MARTINs:-Isto é muito vago. 
O Sa. URBANO:-Sr. presidente, além de tudo 

quanto tenho dito, o nobre senador, os n•>bres 
deputados para não fazerem uma injustiça tão 
flagrante, uma injtuia tão atroz, deveri>io pd
Uieiro consid~:~rar o caracter, os precedentes do 
Sr. Cbichorro da Gama. 0:~ nobres deputados 
devem saber que o Sr. Chichorro pelos seus 
precedentes, pela probidade que em todos os 
tempo>~ tem mostra.io, era incapaz de dlstrahir 
011 dinhe1ros publicos para fins eleitoraes. E devo 
dizer, Sr. presl•lente, qu<~ aquelle que quer ser 
rtlllpeitado dtlve respe1tar aos outros (apoiadOJ). 
eu não vujo níngu~m nem entre os nobres depu
ta•ioa, nt!m mesmo o nobre senadur m~<iS r~:~•pei
tavtll que o Sr. Chichorro (apoiados) ••• 

O Sa. S. M.o~.RTlNII:-Nem elle é mai11 respei· 
tavel que o Sr. barão da Boa-Vista, tão atacado 
pelo ncbr" deputado. 

O Sa. URBANO: -Ora, vem o nobre deputado 
com o barão da Boa· Vista I O bar.io da Boa· 
Vist11 e a 8118 gente tem abandunado a sua 
cau11a, porque nao se apresentão aqui, porqut1 

O Stt. Uan~oNo:-Sr. presidente, nilo precil;ava não se Rprt!sentârào na assemblé"' prov1nr.ial; 
o nobre deputado &1181,lir a essa iões~ão para não uma parte delles são deputados provio.:iaes, mas 
proferir semelhante proposição (apoiados); bastava não foi lã um só, abandonárão a sua causa •••• 
considerar sómente o meu caracter, a moderação 0 Sa. s. MA.RTINS:-Nào estê. abandonada. 
da minha ltnguagem para persuadir-se de que 
eu era incapaz de usar de taes expressões O SR. URBA)!O:-Se os nobres deputados qui· 
(apoiado1).... zerem tomar esta causa •.• 

O SR. S. MARTINs:-Qutras equivalentes. O Sa. S. MARTINS: -Eile mesmo a defenderá. na 
o SR. URBA.NO:-Eu limitava-me a expõr os sua terra. . . . - -

factos com todas as suas circumstanclas _ para-- _ _ O. Sa .. _.URBANo .. -.Def~nder~ .pela 1mpren!"l•· mas 
- - que· -cada-umdoii-Srií~ deputados tirassety{ delles na assembléa p~ovmc!al nao apparecerao ~ara 

os corollarios , se 0 nobre deputado tirou estes provocar uma d1scussao ~etalh~da e fra~ca , se _ 
corollarios dos meus discureo~ a culpa não é a _pr~vocassem nesto sent1do, nao .só aqu1, m~s 
minha. ' p!'mc1palmente _lá., estou persuadido que bana 

de Rer·lhes mu1to fatal •.• 
Não ser, Sr. presidente, se o nobre deputado 

qner renovar as discus.ões dessa época ; pela 
minha parte declaro. que oâo estou disposto a 
provocai-as, porqne ISto seria em pura. perda do 
paiz, seria bem desagradava! á. camara dos Srs. 
deputados. Além disto, eu não vejo na camara 
ninguem que possa tomar a defesa dos ausentes ; 
se a~o algum dos nobres deputados se considera 
legitimo procurador, tem um meio muito facll, 

O Sa. S. :M.t.aTINs:-Por isso é que os nobres 
d6pULados os expellirão desta camara. 

O Sa. UBBANO•-Ora, Sr. presidente, 'i'em o 
nobre deputado renovar uma outra arguição ca
lumniosa 1 .•• 

O Sa. Pa&!IID:&NT&:-Eu niio posao permittir 
que a discussão continue aS!'im por dialogos, 
pürque se tornaria interminavel. 
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O Sa. U1U!ANO:-Sr. presidente, eu uão res· 

ponderel ao aparte do nobre deputado; dir-lbe· 
hei ~ómente que se enga .. a muito quando ~uppõe 
que temos medo de mais um .:>u outr•> Sr . dol pU
tadn ; o nobre .deputado não póde pensar isto, 
uão póde attribuir a meolo o voto qae demos 
:~<•bre a validade das elei~ões. 

Termino aqui o m~u discurav, repelindo outra 
vez aos nobres deputados que estou prompto 
para uma discussão franca, ampla l<ldas as vez;es 
que qui:eerem. 

A discussão fica adiada p;,la hora. 

ORDEM DO DIA 

VOTO DE GRAÇAS 

e~cripto, _é uma obrigação pua a França de reivin
du:ar a l u depend~ncia do estado de Montevidéo, 
S•l R ·•sas ,, c:on1u•sta ~se e .o quizesse incorporar 
á Co.nfederaçao dv Prata . &1 s o vard ·•deiro sentido 
d v arttgo; outro se lh~ não poderá achar. ~ 
. E <~ mais é, Sr. presidente, que é' esta a mesma 
~nl<~lltBencia que te :u sido dada pelo governo 
trnpe,lal á conve:nçãv preliminar de puz de 27 de 
Agusto de 1828 , col~brada entre o Braz1l e 
a r ~publica dtts províncias unidas do Rio da 
Prata. .E o nobre ex-mi11istro dos negocias 
estrangeiros a levou a tal ponto, que não duvidou 
declarar em uma das notas juntas B·'> relatorio 
de sua rep_ar~ição,. que ainda mesm•). que a praça 

. de MonteVldeo cahtsse em podar dos sttiadores não 
destrui_ria a independencia da republica Oriental. 
C~nh_nuemos porém e vamos á hypothese da 

Continúa a discussão de voto de graças. medtaçao. Pro segue Mr. Guizot : 
o Sr. Pau uno: -Sr. presidente, serei breve, « Eis-aqui o que o Sr. Thiers me parece ignorar 1 

porque a discussão pelo lado pel·• qual a encarei, pcdio elle no dm do seu discurso, como cousa 
e pretentlo encarar ainda, está quasi exhaurida. novil e decisiva que podia pôr t ermo á luta 
Tenho com tudo de fazer algumAS observações que a mediação commum da França e da Ingl a~ 
sobre alguus pontos delta. terra interviesse. A meJiação da França e da 

Os importantes documentos que aqui forão Inglaterra foi proposta n'uma época dos dous 
lidos hontem vieriio c~rtamente lançar muita luz g_overnos : foi rejeitada J?elf? de Bu_enos-Ayres; 
sobre um dos actos do ministerio passado, a ttnha elle por certo o d1re1to ds reJeitar. Viva-
missão do Sr. visconde de AbrantPs. Ant<ls da !lleJ;lt<l. lastimamo~ que o fizesse, fortemente 
producçiio desse:~ documentos eu disse que não IDSistlmos; mas ttnha elle perfeitamente o direito 
comprehendia semelhante missão. Digo que a não de rejeitar. 1> 
comprehendo ainda, isto é, não comprehendo que O que se conclue daqui' Que o governo francez 
fim, e resulta<Jo util della se pnderia esperar para e'!tendia que pelo tratado de 1840, a Fran~a 
0 paiz. nao tinha direito nem obrigação de intervir ou 

Segundo essas instrucções, tão laconicas, foi 0 mediar na guerra existente entre Rosas e a 
Sr. visconde de Abrante~ encarregado de per- Banda Oriental, tl que aquelle estava no se11 
gnntar aos governos da França e da Inglaterra, direito rejeitando a mediação ..• 
quaes os <lireitos e obrigações qutl derivavão dos Vamos á outra hypothese, n da intervenção 
tratados pelos qu,1es se obrigaviio a manter a armada. Diz o referido ministro : 
inde pendencia da republic>\ Ori'!ntal, oll 0 quo « Cumpriria que essa mediação se tornasse 
pretendião fazer no estado em que se acha vão os armada? Cumpriria impOl•l\ pela força aos dous 
negocias do Rio da Prata. governos, fazer a guerra a R•>:!&~ para que elle 

Ora, essas declarações que i amos pedir já esta vão fizettse PI\Z com Montevidéo ? Eis a questi'l.o. 
feitas, e mui solemnemente pelos proprios minis~ « Senhores, para assim intervir entre dous 
tros, dos quaes devaào ser solicitadas. est .. dos, e lhes impõr sua mediação pela força, 

R~fito·me ás di scu~sões que tiverão lugar na ~il.u precisas grand~a razões de intere11ae nacional. 
camara dos deputados em França, na sessão de Já tmbamos experi"nci~& do que é uma ~uerra no 
31 de Maio de lSit. Tmtou-s~ nella largamente Prata. 'rmhamos feito a ~ruerra a Ruaaa por 
doa negocios do Rio da Prata, e M. Go.~izot, 0 espaço de S anMs, desde 1837 até 1840. O que 
mesmo ministro ao qual o governo do Brl\Zil eouso•gllimos? O trata<Jo de 29 de Outubro de 
mandava fllzl!r aquella,; pergnntR.R, dtlu RO tratl\do 18.0. Seria couea ~éria compromett~r·HII em um a 
d 18 ' 0 · 1 d · , lli · nova luta, e por uma .:>~usa que jl\ uAo era nona, 

e ~ • a untca e ver• a etra 111 •e gencla que que ullo era mais o iatereue neral franct!z. Já 
na sua opinião devi ,, dar se·lbes, e declarava " 
que nisso e~tá de aceordo 0 governo in~rlez A nno tínhamo! que pedir ao prelidente Ro11nt que 
camar" me permittiré. que lêa alguns trecboa do desse d Franco o tratamento da naçc2o mais 
di :<curs•l desse ministro. favorecida ; já nc2o tinhamot que plldir-!he in· 

demnisaç<1es pm·a os (rancezes que houvessem 
O theor do tt.rt. 4° do tral11do, celebrado entre soffrido injustiça$ e e:x:to,.slJes. Tltlhamo:s que 

Buenos-Ayres e a Françll em 29 de Outubro de fazer-lhe a guerra por uma causa que nos era 
1840, é o seguinte: " Fica entenclido que o gov11rno estranha: era gravíssimo. A.ch11mos que não era 
deBuenos-Ayre . .; continuaré. a considerar em edta.io nem prudente nem justo, nem exigido pelos 
de perfeita 1odependencia a republica Oriental do interesses da França, causa unica legitim11 de 
Uruguay, do modo porque foi estipulado na <JUalquer guerra. 
convenção prelimmar de paz concluid•l em 27 de « Senhores, não fl>mos os unicos que assim 
Ago>~to de 1828 com o imperio do Brazil, sem pensámos , -a Inglaterra o pensou como n6s. 
prtljuizo _dos seus_ dir_eitos naturaes, todas as vezes Quando se tratou de converter a mediação em 
que ped'r~ a ;ushc:o, a ho_n~a e o _'!~~tE!ç_a _ _guerra. - em mediação- impost<t pela força,- o ga--
da republ&ca Argenhna;- . bmete inglez .tambem não a quiz, persistio na 

« Quizerão 'ler neste artiS(" (diz M. Guizot.) a neutralidade, deu-a por instrucções a seus agentes. 
garantia da paz; dada pela F(ança a MonLevidolo, Tanto persistia, que um honradissimo ofli.cial de 
a garantia contra as consequencias da guerra que marinha, de que muito fallou ante-bontem o Sr. 
a republiea sustentava contra Rosas; nada ha de Tbiers, o commodore Purvis, a quem o governo 
tal ... Rosas tinha em 1828, de accordo com o iuglez fez plena justiç11, pelo zelo com que 
Brazil, em c_ouvençio de 27 de Agosto, reconhecido sustentou os interesses inglezes, o commodore 
e consagrado a existencia darepublicado Uruguny, P11rvis, acaba de ser m11dado do commando 
como es\ado independente. O qu.e o Sr. de Mackau do Prata, porque não observou com sufticiente 
quiz de BoAS foi uma nova declaração, um novo ex11.ctidào a neutralidade nas margens do Prata. o 
reconhecimento de11sa independencia que se podia · Está portanto aqui marcado com toJa a pre· 
receiar, e com ruão, vêr compromettida na guerra cisão e clareza o caso unico da intervenção, 
e<IU'e as dua:1 republicaa. E o que prova é o testo mas da intervenção armada: a saber, quando 
mesmo do artigo ••• Tudo quanto delle se póde os interesses france:~~:es e inglezes a exij[ISBem. 
tirar, bem que nio esteja litteral, !ormalmente E' preciso notar que tedas as declaraçoesque 
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foriio feitas post~riormente. t11nto nas camaras 
francezas como no p:ulam•mto, pelos respectivos 
ministros Pstiio em inteir:: conformidade com 
a~nelln,. Em lfl de Janeiro destP. ann•>, dizia 
Mr. Guizot fallanrl" da i"terv~nç:i•' armada no 
Rio c~a PnHa : « Eis o fitll, o umco fim que nos 
propuzAmos. Este fim é proter:~r efficazmente os 
intere~s~s dos francezes ness~ paiz, quer Jaquelles 
que parten• d" França, quer dnquelle" que r<"sidem 
naR margens do Pr11ta. » 

Nem ta<·S declarações eriio precisas. Uma de 
duas, senhores. Ou os interesses da França o 
da Inglaterra cbamavão es~as potencias a. intervir 
nos negocias do Rio dtl Prata, ou niio... Se as 
chamavã•', era in11til a rubsão do Sr. visc•,nd<' 
de Abrautes, porque ellas lá irião, sem ella e 
sem nós, e ~~cusado Pra que fussemos post.:s de 
parte corr.o f,m10s. Se niio as chamavfi.o, certa· 
l!lente ~lias lá não irião para nos fazer favor e 
promover os nas>os interesses. 

O que é notavel, seni".ores, é que essas decla
rações solemnes e tão positivas, que acab•) de 
ref.~ rir, !<!i tas em 31 de Maio <IA 18!-!, forào 
aqui publicadas no Jornal do Comme,·cio de 12 
dA Agosto dessa mesmo anno. Ess~s declarações 
revelaYÜO clararoente o per<Siim~nto do !(oVerno 
franc~z, e o accórdo do governo britannico, e a 
Dlanair a por que elles ent.endi;;o os direitos e 
obriJ<ações resultantes dos tratados pelos quaes 
se bavião obrigado a manter a indAJ.J€D•I~ncia da 
republica Oriwtal do Urugu .. y. Entretanto as 
iustructões do Sr. visconde de AbrantP.s são de 
28 dt-ss•' me>ID<) DltZ de Agosto de 1844. Se o 
fim da mi:;são do rwbre vhconde P.ra ~ômente o 
indicado, não se pôde c(Jmprehender 1 Póde ella 
qualificar·fe da seguinte man~ira. Em 23 de Ago,to 
mandava-se o Sr. visconde de Abrantes perguuta.
aos minbtro& da Fran~a e da Inglaterra aquilh 
que o prin1eiro de accordo com o segundo ja.tinha 
explicado, estando essas explicações no Jornal 
do Comme,·cio de 12 do mesmo mez e anno I 
Isto bastl!. pura qualificar a lerubrança de seme· 
lhante missão. 

Chamarei a attenção da camara para as palavras 
que h a ~·ouco referi:-« J.i não tínhamos que pedir 
an pre.;idente Rosas o tratament•• da nação mais 
favorechla, j.á não tínhamos que pedir lha inde•n
nisaçõe•. » Enr 1840 as forças fra•ocezas retirt\riio· 
se do Rio da Prata depois que obttvo'rào o tratado 
de 29 de Outubro, o trat11meuto d~ nação mais 
faYorecida, e indemnisações. Deixavào llind•& 
aceesa a guerrll entru Rosas e :Mont .. vidéo. Q••e· 
reis ~<aber qu11l é a qul!l'tiio dP hoj .. ? As inRtruc
ções dadas ao conde •ie Sai11t Aul~<iro>, orubaiXot·lor 
do rei em Londres a explicão. Concluem ellos 
assim : 11 PoJcriamos reclantar sómente como con· 
sEquencia acces:;·.ria da nos•a intervenção, a 
applicaçii.o dus princípios estabelecido::~ pelo con · 
gresso de Vtenna para a livre navegação doa 
ri«s, aos rios que descem das frontEiras do 
Brazil e do Paraguay para o Rio da Prata. • 

Se as poteucias iut~rvo::ntoras conseguirem isso, 
e fiz_erem algum ar_ranj'l vantajo11o, é muito par11. 
re~o::tar que se ret1rem, como a França em 1810, 
de1xando amda acces>< a guerra uo Rio da Prata. 
Na ses~ào da cnmara dos lords de 19 dA Fevereiro 
deste anno dizia lord Aber•leen: « Muito recen
temente o g_eneral Rosa" fez novas praposições, 
as quaes a1nda que não s•·jão admissíveis é 
possível que_possão levar .a um arranjJ arnigav~L • 
Com essa linguagem cowctde a de M. Guizot 
na sessão do 15 de Janeiro deste anno. 
.E facil ti_rar as_ cousequencias do que levo 

d1to e por 1sso nao me demorarei mais sobre 
esse assumpt.o. 

Passarei agora a fazer algumas observações 
sobre a defezs a que em urua das ses~ões prece· 
dentes rl'correu o nobre ministro dos negocio& 
estrangeiros, deputado p11la Bahia. Vamos pri· 
meirameute á questão do bill. Disse elle : "O que 

pocleria eu esperar da tentativa de ma!s alguma 
r.oo>gociaçã.,, de uma r.ov" nP-gociação que devia 
s~r nt!cessariamente long''? Mas não negüu o 
nobrt~ ex-ministro qu~ e;;se f:!llbinete de 2 de 
F e ver.eir(J a que pt!rtenceu tinha encetado ;,ssas 
n••gociações . Enc .. t•>U as porem em 2 de Julho, 
fó1·:1 do tempo. puis que o bill passuu em 8 do 
ru <> z SPguinte. O uobrd ex- ministro dos liP.gocius 
estrangeiros, deputado por Minas, disse hontem 
qutl o governo imperial devia negociar, não ob
stante o bill. CrtJio que com el!dto o gov<rno 
h • de ae ver ohr;gado a isso, e pela minha 
parttl não o censurarei se o fizer. Acumpaoho 
nesta opiniiío " nobre ex·ministro. Neste ponto 
sou tii!IIS ministP-rial do que o nobre ex-ministro, 
deputad<• pela B •hia, o qual se não qu.,ria ']Ue 
se negociasse ar.tes, muito menos o deve querer 
depuis. O que eu disse e torno a dizer, é que sa 
nós tínhamos cte negociar depois de ter passado 
o bill, ~e tinhamo~ de passar por baix, das 
f,Jrças caudinas, d6viant<>S t~r recorfl do ás n<'gn
ciaçõõs antes da propositura e pas$agem do b1ll 
par" evitar esse insultu. 

Mas uissa o nobre ex·ministro: -Porque o não 
fizestes t.~uan·lo ereis ministro ? -Oh 1 senhores J 
p,,jg o nobre ex-miolistro, que e•teva D<l poder 
durante o espaço de um "uno e um mez ante· 
ri01·mente á exp1ração da convenção tle 1817, e 
que não tr11tnu de renovar as negociações é des
o:ulpavtll, e aquelles que estiver11o no ministerio 
anisriorn1ente " esse anuo e mez é que têm culpa l 
Póde desconh.:cer o nobre ex- ministro que a 
approxio1açã•> do termo da expiração da convenção 
referida flicilitava quaesquer negociaçõ~s para 
suppril·a? Qutl era a ,,cc,•sião mais azada para 
isso? Q11e era muito natural qut> a Inglaterra, 
deS(·jant.lo supprir por n.,vas estipulaçÕ•JS nn1a 
c .. nvençiio que ia expirar. preferisse ceder de 
algumas prett>nçõ"s ,xa,:(eraJas, a lllnçar miio, 
pernnte os olhos do mun•lo, de uma vio:encia 
inqualil\cavel. Purqunnt•l, como muito bt>m se 
disse nesta casa, ns na~Õtls, ainda as mais fortes 
e mais poderottas, uão querem pattsar por injustas, 
procuriio St!mpre dar nos seus actos umll cór de 
JUlltiça, e s6m•mle rect•rrern á vioJ.mcia clara e 
ab.,rta, quantlo nr\., encontrão outro11 meio~. 

O nobre ex· ministro, deputado pala B11hia pro
curou dtlsculpar-se uesl6 e n'outro8 pucto~, cum 
o C<lll&tllhn da ost11do. Nilo tom11rni r~oi.Jrtt lllim 
a tf\reCa de tlt:fender e•se corpo rup.,lt&Vt:!l. Um 
nobrt~ deputado pela Babia, e1n uma dota aea~ões 
prec•,.lentcs, jã di~ss a estt! re~~ptilo qu~tnto era 
b11stauta. Procurardi porém deealoj11r o uubr,e 
ex·mi11111lro do entricbciramento ~m quA stl !oi 
acolher. 

o qlltl diRllB C!l>l 'l (L~.) I( Em s~tcmbi"O de 18-U 
foi um aviso á ~ecçt\o du coQ~elho de estado a 
que pertenC~Ill os ne~ocios esLrangeir,1S , para 
consultar sobre as instrucçõe~ ultimamPnle dadas 
ao& cruzadort~s inglez .. s, empregados na repressão 
do trafico. Estas iostrucções erào acompanhadas 
ae importantes documentos, e entre elles ião as 
estipulações entre o Brazil e a Grã-Bretanha, 
etc. » 

Qut> idéa faz o nobre e>C·ministro da natureza 
e fim do con~ .. lho de estado entre nós? Examinou 
a sua lei organica e o seu regulamento? O ministro 
que está no centro dos negoci<.lS . ·:11e deve conhecer 
os tratadiJs, as circumsta~tcias do paiz, o pensa
mento do governo é que põe em acçãu e movimento 
as secções do conselho de el!tadu. Este corpo 
não tem iniciativa. Não é obrigado. sem que 
seja perguntado. a lembrar aos ministros o que 
convém C..zer. Se o fiz.,sse, exborhitaris e !nva
dirill as attribuiçÕ<!s do miniaterio . Responde ao 
que ,;e lbe pergunta, e nos termos l'm que .. e lhe 
pergunb. Os ministros pedem ao conselho de 
estado pareeer sobre aqu~llea negocios em que 
julgiio necessario ouvil·o. ou em que a lei ordllna 
a~ sua audiencia. 
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O que fez o nobre ex-ministro? Elle mesmo 

o diz. Remetteu á resptlctiva secção do conselho 
de estado as nova!' iustrucções dadas aos cru
zeiros inglezes. A tarefa do conselho Je estado 
consistia portanto em examinar se essas instrucçõ~s 
erào ou não confMmes aos tratados e convenções 
existentes. Se entendesse que o não eriiD, e o 
governo tambem, cumpria a este fazer as recla
maçõ~s convenientes. 

A- resposta a Utua consulta semt:ihante não 
podia portanto illustrar o nobre ex-ministro sobre 
a necessidade ou oonveniencia de abrir negocia
ções para substituir a convenção que ia expirar, 
e sobre a approximação do termo dessa expiração, 
porquanto , pelas proprias palavras do nobre 
!)X-ministro, deputado pela Bflhia, se vê que elle 
não consultou a secção sobre esses pontos. 

E para que mandava o nobre ex-ministro essas 
instrucções em 14 de Setembro á secção do cora
selho de estado mencionada ? Certamente para 
que lhe dis8esse se ellas se oppunhão aos tratados. 
Mas de que servia isto ? 

Supponhamos que a seccção do conselho de estado 
tivesse Jogo dado o seu parecer no mesmo mez 
de Setembro, e que entendesse, be: como o go
verno, que aquellas instrucções não erão conformes 
aos tratados. 

Essas instrucções erão dadas aos cruzeiros para 
visitar e deter as embarcações brazileiras em
pregadas no trafico. Em virtude de que? Em 
virtude da c<Jnvenção e annexvs de 1817. Mas 
essa conveoçiio expirava em 1S de Março do anno 
seguinte, e com elho devião expirar as ditas 
instrucções, ao menos de direito. Dessa época 
em diante erti.o de facto, e não de direito , e 
quaesquer rP-clamações que contra ellas se hou
vessom de fazer não serião mais Cundadns nos 
tratados nem no parecer que o nobre ex-ministro 
pedira á secção. 

Suppondo que a secção désse logo o seu parecer, 
e que em v1rtude delle se fizessem reclamaçõ)s, 
esta~ terião de ser decididas em Londres; a sua 
solução, ainda mesmo que fossé mui abreviada, 
não aproveitaria, porque certamente não seria 
muito antl?rior ao dia 13 de Março, em que a 
convenção expirava. Assim. por qualquer lado 
quo se considere a deftsa a que recorreu o nobre 
ex-ministro, acobertando-se com a secçiio do con· 
selho do estado, e!la não lhe aproveita. 

AccrP-scentou elle porém : a App'roximava-se o 
di11 13 de Março, e apPzar das minhas solicitações, 
niio pude obter o parec~r sobre um negocio de 
tant., trnnscendencia, e fui obrigado, no meio de 
tantos trabalh.,s, a ex~minar de novo, e por mim 
mesmo, todas essas est.ipulações ». Com effdt•), é 
C:uro 1 obrigar a secção do conselho de est.do o 
nobre ex-ministro a lêr por si mesmo 011 tratados t 
Queria por ventura ler e ver pelos olhos do con
selho de estado I 

Prosegue elle porém, e diz : « Com effeito, 
estavão a acabar essas estipulações: e o que havia 
de fazer-se ? Nova consulta sobre esse ponto 
especial da ces>ação dessas convenções •... » Aqui 
confessa claramente o nobre ex-ministro, deputado 
pela Bahia, que ignorava a existencia do artigo 
se_paraô.o á convenção .te 1817, em virtude do 
qual a mesma convenção devia expirar no dia 13 
de Março de 1845 I Nada accrescentnrei sobre isto. 

Sr. presidente, eu tinha dito que a expiração 
da convenção de 1817 tinha aberto na nossa legis
lação considerave1s lacunas. Fui contestado por 
um nobre deputado pela provinc•a do Maranhão 
e presidente della. Contestou-me, apresentando 
um alvari revogado e sem vigor. Oreiu que o 
nobre deputado não leu esse alvatá. que referi<), 
que é de 26 de Janeiro de 1818. c ... ntentou-se 
com olhar para o ~ to. Se tiv .. aae lido toda es•a 
lei, e principalmente o§ Í 0 , teria visto que ella 
era conseq11eneia e fõra promulgada em oonfor
miclade cto wa&aclo ele ~ .de· Fevereiro de 18ll>, e 

que era sómente relativa ao commercio de escravos 
que se faria n"s p<lrtos d' Africa ao norte do 
Equa.ior. Se a tives,;e confrontado com as con
vençõe~ po~teriotas relativ •s á execuçãv do trafico 
t9ria visto qu~ estl\ distincção de portos ao norte e 
ao sul do Equador dtisappar~cêra, e que sendo 
prohibido o trafico em todos elles e com~etamente, 
não poJia ser hoje invocada uma lt•i, que no ~ 
7• diz::-Hei por bem ordenar que em todos os 
portos do Brazil seja lic1to importar escravo~:~ 
traz1dos dos portos em que fór licito esse com
mareio. 

Essa lei foi em parte substituída pela lei de 7 de 
Novembro de 1831. E tanto essa lei não está em 
vigor, que dous ministerios, nas instrucções de 
29 de Outubro de 183! e a de 19 de N••Vembro de 
1835, s~ julgarão autorisados para alterar toda 
a parte della relativa á distribnição dos africanos, 
e 1sto com scieucia e paciencia do corpo legislativo 
que por certo não tolP.raria que o governil andasse 
alterando leis que con·<i·lerasse em vigor. E como 
ama lei que admittia ainda como licito em certos 
pQrtos o commercio de escravos, póde hoje auto
risar o confisco das embarcações hoje empregadas 
nelle 't 

O nobre ex-ministro não se limitou a defender
se ; a~gredi.> tambem, e força é que repilla essas 
aggressões. Referindo-se ao ministerio de 20 de 
Jane~ro disse quemarchára sem tino, ora querendo 
uma alliança e ora procurando sympathias por 
outro lado. Creio, mesmo pelo que disserão outros 
nobres deputados que desenvolverão mais ·essa 
accu-ação, que o nobre ex-ministro alludio ao 
tratado cdebrado neo~ta córte com o ministro ar
gentino, em Março de 18!~, sendo plenipotenciarios 
brazileiros o,; S1·s. senadores Carneiro Leão e Ro
drigues Torres. 

Sr. president~. esse assumpto foi aqui larga
mente examina<lo na sessão passada, por occasião 
de umas interpellações dirigidas ao Sr. miaistro 
dos negocios estrangeiros que então servia. E' 
uma questão exbaurida e morta. Esse tratado e 
tod~s a,; notas que o precederão farão miudamente 
examinadas. Estas discussões forão publicadas. e 
tanto ellas C•Jmo todas as peças relativas a essa 
neg·)ciaçiio acllii·I·Se reunidas em um folheto que 
foi com pmfusào distribuído. Cada um de nós e o 
publico e8tá habiiitado para formar um juizo escla
r~cido sobra e~se assumpto, pJr isso pouco me 
alargarei sobre elle. 

Quando a administração de 20 de Janeiro tomou 
conta d,~ direcçào dos negocios publicos, eu então 
não fazi;l parte deUs, seguia o Brazil no Rio da 
Prata urn systema de estricta neutralidade. M>\S 
por ventura essa neutralidadl-l impõe sómente 
obrigações aos ueutros 't Não as impõe tambem 
aos belligerantes? Como neutros não toma vamos 
parte nem por Oribe, nem por Fructo Rivera. 
Tínhamos um;t guerra no Rio Grande do Sul. A 
neutralidade que seguia mos na contenda entre 
Oribe e Rivera devia ser correspondida, e com 
muito mais razão, pela absoluta neutralid,.de 
destes nas nossas contendas domesticas. E quem 
violou primeiro essa neutralidade? Foi Rivera. 

Q11ando o Sr. sena.ior CarReira Leão tomou 
conta da pasta dos negocias estrangeiros encontrou 
na respectiva secretaria de estado provas irre
cusaveis de alliança entre Rivera e os rabeldes do 
Rio Grande do ::)ui, e de que aquelle auxiliava 
a estes. E,;tas provào se tornárão ainda mais 
palpaveis e evidentes. Pelo contrario, as forças 
unperiaes encontravào boas disposições em Orabe 
e nas autoridades que lhe obedeciào. A bo~talha 
do Arruyo Grande, am q11e forão darrotadaa as 
f•JrÇ-'1 ..te Rivera, acabava de aer dada e abria 
o caminho •s torças contederadall para marcbar 
sobre Montevldéo, e pOr easa praça em sitio. Era 
de rseelar que Riverll derrotado ae eneoa,uae com 
as forças que pudeue re11nlr para o Rio GraDcle 
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do Sul, e que nlliado com a rebellião nos désse abi 
serios cuidados. 

Senhores, para bem apreciar esta questão e o 
procedimento do mioisterio de 20 de Janeiro, 
devemos esquecer a posiçiio em que hoje estamos, 
em que a província do Rio Grande d,, Sul E>stá, 
pacificada, e transpr.rtar nos para aqu ella época 
em que o tratado foi lembrado. E' sómente C\•llo · 
cando-nos na posição e r.ns circumstanclas em 
que ~~tiveriin, lJUP. poderemos avaliar com justiça 
e nc~rto as opiniões e os actos dos homens de 
estado. 

Nós seguíamos a neutralidadE<, mas uma neutra· 
lidnde cheia de espinhos e de difiiculdades, nas 
eidas principalmente da guP.rra que trllziamos no 
Rio Grande do Sul. Cada um dos belligera!'.tes 
procurava comprometter-nos na 8Ua causa . Essa 
neutralidade era uma posição difficil, média ent"re a 
~uerra sem allianças e e •. tre as allianças. Podíamos 
sabir da neutralidade para a guerra. com todas 
as suas eventualidades ou para as allianças, e 
por meio desta~ facilitar a pacificação do Rio 
Grande, busc''i' umn posição clara, fixa o definida, 
acautelar e fixar o faturo. Tal foi o pensamento 
do ministerio de 20 de Janeiro. 

Q11aodo •> Sr. Ca1 neiro Leão entrou para essa 
administrâçiio achou na secretaria a nota do 
ministro argE>ntino de 4 de Janeiro. Essa nota. 
ao menos a meu ver, continha o germen d::.s nego· 
ciações que depois se encetitrãc. (Lé.) O Sr. 
Carneiro Leiio procurou primeiramente fazer o 
tratado d,;finitivo de paz, prt.>mettido pela con· 
veoção preliminar de 1828, fixar os limites e fazer 
um tratado de commercio; mas como se objectava, 
e com razão, o estado de guerra em que se achnva, 
tratou de remover esse C'mbaraço, e por es•e o 
tratado de Março, que contudo segurava mais o 
tratado definitivo, foi reduzido a menores pro· 
porções. 

O gabinete de 20 de Janeiro não tergiversou, 
não mudou portanto de p;ditica. Foi aqu"ll" o St!U 
primeiro peu!lamento, como sem razio se di>~se. 
O Sr. Carnéiro Leiio entr~<u para o ministerio de 
20 de Janeiro, e spenss se inteil·ou destes as· 
sumptos, logo nos primeiros dias de Fevereiro 
mamfestou aqu.,lle pensamento. Isto se vê de 
t"da a sua correspllndt!ncia com o ministro orp;•·n· 
tino, qUI! so nchn i•npres a. O tratado foi feito 
em l\l11rço, ciCtus mezes d~pois de or~auisaJo o 
ministeri•J. 
Ro~as 11iio ractiliou o tratnd<> , e deu para 

ls!lo os m••tivos qu·• constii•' <In corr•·sp<mdenciaque 
IIC acha Impressa. P :1r-:cc-me 'llle os b .~l!igeronte!! n J 
Rio <la Pral:l qu~ri1io, sim, concorrer comuosco 
para 'l'le o~ coaJjuvn,.~~mo11 p.1ra destruir o seu 
BdVPrSIIrio, llliiK 'em :<6 obrigar pura COUinOSCO 
para o futuro. 

Nà~> Mndo rutificad •> o tratad.> , o gabinete 
voltou para a po~•çiio de neutralidade que achára. 

Proseguio o nobre ex-miui~tro, deputado pela 
B~hia, com suas Rccus ·•çÕPR, que todavia não des
envolveu, e disse: « Pc•is em 1843 o nosso 
ministro menoscabado, e emfim obrigado a sabir 
daqudle paiz por imperiosas circumstattcias, in· 
soltados e an1"nçadoc os braT.i!e; ros alli exist~;nte~; 
será Pste o ~stado brilhante em que se achavàu 
a !li os negocios 'l P11rece que dizer istu é escarnecer 
do bom ·sens,, nac:onal.» 
Se.n~ores, eu. não disse que o fSlado dos nnssos 

neg"c1os no R10 da Prata, quando o ministerio 
de 20 de Janeiro deixcu o poder era brilhante. 
E' .P~eciso reconhecer que iufelizm;entP. a nvssa 
pos1çao no Rro da Prata nnnca foi brtlhante. ao 
menos durante o tempo pelo qnnl durou a guerra 
civil na l rovincia do Rio Grande do Sul. Essa 
guerra enft·aquecia-nos, attrahia toda a attenção, 
e el!~otava consideraveis rt,cursos. O que eu 
disse foi que quando o minieterio de 2 de Feve· 
reiro entrou para o poder achou sómente uma 

complicaçãn de mais gravidade nas nossas relações 
com a Cooft'deraçno Argentina, a que proviera do 
não reconhecimento do bloqudo de Montevidéo, e 
que havia d~ixado outrus. 

E ignora o nobre ex-ministro a historia da 
diplomacia em Buenos Ayres ? Ignora o Pstado 
inteiramente excepcional de~ses pai~es 'l Eu lhe 
r.•cnrdarei alguns factos. Em 1832 negou Rosas 
a e:J;equatur ac consul franc?.Z Laforet deb~ixo do 
pr!>hxto de que seu comportamento no Chile {paiz 
independent•.·) não h" ·: ia sido conforme aos ,;eus 
deveres . O governo francez cuntentou-se com 
mnndar em seu lugar o marquez de Vius de 
Pey~ac, com o qual o governo argentino nãll 
qu1z entrar em :liscu•siio, não lbe admittindo as 
suas notas. Diz~m que este marquez morreu em. 
Buenos-Ayres de paixão. K;tes factos f,• r1i.o depois 
~!legados pela França e11tre os motivos do blo· 
quPio de 1838. 

Tendo o cnnsul americano Mr. SlaéUtn rech· 
mado em 1832 contra o apresamento de 3 navios 
americanos pelas autoridadeg argentinas dKs ilhas 
Malvinas, o resultado da discussão havida n tal 
respeito foi cortar Rosas a sua communicação 
com o dito consul A pedir estn os seus passaportes. 
O ministro dos Estados-Unidos Mr. Baile uã.o 
foi admittidn por não reconh ecer primeiramente 
o direito de Bueno,;·Ayres ás Malvinas. Ao menos 
até 1843, os E .tados · Unidos apenlls têm tido desde 
então em Buenos-Ayres um 11gente c:ommercial, 
enviando de quando em quando chefos navaes 
para lembrar a conveniencia de remediar al~uns 
actos commt!ttidos contra cidadãos dos Estados
Unidos. Poderia citar mais alguns factos prati· 
cadus com o consul. geral da Suecia, com o de 
Dinamarca , com o general Armara , ministro 
buliviat~o. com o consul chileno D. José Leon de 
la Barra. Tenho idéa de que os dous primeiro!! 
f~Jrão postos na cadéa. 

O não reco:~l:ecimento do bloqueio de Montevidéo 
pelo Sr. commendador Cansansão do Sinimbú 
deu lugar 11 que o minbtro da Confed P.ração 
Argentina Arana dirigisse ao ministro brazileiro 
em Buenos - Ayre~. o Sr. Duarte da Ponte Ribeiro, 
uma nota viulent11 e por v~n,ura pouco decorosa. 
O Sr. Duarte da Ponte Ribeiro teve de responder 
a esta nuta e fêl-o com dignidade. O governo 
argt!ntino cortou as ~uas communicaçõt!s com elle, 
e u Sr. Duarte pedia seus passaportes. Entretanto 
o gHverno imperiJl, antes do; ter conhecimento 
de~ses aeont~cim uutos , tinh11 mandado reco· 
nbecer o bloqueio. Decl11rou portanto ao JZOVerno 
argentino que não duvida urdenar ao Sr. Du:1rte 
da Ponte Ribeiro que retirasse a sua nota, 
cumLanto porém que o ministro da Confederação 
rot.irass~ tambem a sua, e que pretendia que o 
mr-Rmo Sr. Duarte continuasse a exercer as suas 
funcções de miuistro resi•lent~ do Brazil. E 
accresctJntou que no caso em que v govenoo ar· 
g<entino não accedesse a tão justas proposiçôe,;, o 
Sr. Duarte tinha ordem para l'etirar.se. Ordenou· 
se a.. m~smo Sr. Duarte que em l11l caso se 
retirasse cotllO ministro bra:z.ileiro, cum seu 811· 
cretario e cum o arcbivo da legação. Taes são 
(18 f11ctos a que acudio o uubre ex-ministro dos 
n•·gocios estrangeir.,s. e creio que é bastantll repro
dutll-os com fidelidade. 

O grande susurro que reinava hontem na sala 
quando -orava um nobre deputado pelo Rio de 
Janeiro qutl f11JI,.u em ultimo lugar não me per· 
mittio SPguir a sua atgumentação. Apenas lhe 
puJe ouvtr ~lgumas proposiçõos <iesta;:adali e á~ 
tJUaes vou responder. Não sei se as poder~i reprv 
duz.ir com fi,Jelidade. 

Parece-me que o nobre deputado arguio o 
gabinete de 20 de Janeiro por haver no tratado 
de Março ou nas n.-gociações que o precedêrão 
eon~iderado illegal ou Intruso o pretidente Rivera 
ou o governo de Montevidéo •••• 
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O SR. SATURNINO d(l. um apane que não ou

vimos. 
O SR. PAULINO:-B~m: como o nobre d~putado 

diz que não d1sse isto, não proseguirei. Limitar
me h•i sómente a dizer que nem no tr~ttadu nem 
nas notas que o preceJnrão se trat ·u da legalidade 
ou illegal1dade do governo de Moutevidéo. 

Disse porém o nobre deput11do, referindo-se a 
communicações do Sr. Duarte da Ponta Ribeiro, 
que Rosas havia declarado a PStA, por occasião da 
missão do Sr. Antonio José Lisboa ao Paraguay, 
que considerava o reconhcculleuto da 1ndepen· 
dencia do Paraguay como uma hostilidade. O 
nobre deputado e~tá muito mal informado. Eu 
fiz parte do ministerio de 23 de Março, tinha por
tanto assento no conselho, acompanhei a marcha 
desses n••R•'cios com attençào e mesmo com curio
sidade. Depois que entrei para a repartição dos 
negocins e~trangeiros h e reli 'Çarias vezes toda a 
correspondencia atrazada do Sr. Duarte da Pnute 
Ribeiro. Posso assegurar ao nubre deputado que 
neuhum officio existe daquelle ministro em que se 
diga semelhante cuusa. O que Rosas lhe declc.rou 
foi que, por :.gora (entãó) n ida do encarregado de 
negocios do Brazil, o Sr. Lisboa, ao Para!(uay, 
contrariava a sua politica ; que a pas~agem desse 
agente pelo territorio argentino !lt~ria considerada 
como uma hostilidade, o que tambem fóra decla· 
rado an agente inglez Gordon ; e finalmP.nte que 
o Brazil não perdia cum alguma demora, e que 
esperava que elle não insistiria por então em 
mllndar um ag•nte seu ao Paraguay. Se a d~cla
raçào de que flllla o nobre deputado tivesse tido 
lugar, por certo quR o govern<> arg.:ntino a niio 
h a veria esquecido no prútesto que ultimamente 
fez pelo reconhecimento da indepeodencia do Pa· 

ral~:i'~r dis;;o, o ministerio de Março expedio 
ordem ao Sr. Lisboa para que partisse qu~nto 
antes para o Paraguuy, e á legação braziJ ,·tra e!ll 
Buenos Ayres para que mst.asae pela 8Co.jUI€>cencla 
de Rosas para qutl s~guisse para o Paraguay 
atjuelle ag•mte. Não St'guio por motivos que 
occorreriiu e qUP. iuuti! é Ryui referir._ Po1 ~ar. to 
se o nobre deputod<> quiz enxergar drv..rsrdaJe 
de procedimento entre o gllbiucte de 23 r1e Março 
e o Je 20 de Jandro pelo que~ respeita ao Paraguay, 
eo~:anuu-se. 

No decurso d~ discus~iio fizeriio-se varias accu
saçÕ•'S ao miuiBLHi'=> de 23 de Março, nu qual 
pertenci. Os factos qu~ forüo_ produz1dos j_ó. p!is
sarão ha ba:\tante tempo e forao aq11.1 ,xamrn~tdos 
ti discutidoS largamente. 0 paiz já for111úU subre 
clles o seu juiZ•'· Aceito-o, DP.m posso ~e1xar de 
oc .. ital-o, e coufio nelle, que ha de ser JUsto. 

Não rcoponderei portanto a um n<>bre d ~putado 
pela provlncia do Maranhão (o :::>r. Moura _M~~o
galhà•ls). O nobre deputado combateu a admt:.IS· 
tração Je 23 de Março com todo aquell~ yalor e 
denodo com que Cl•Stuma a debellar os numstenos 
cabidos. (Apoiad(Js.) Fez-me recordar o fog:.o e a 
eloquencia com que na sessão de 1838, quando se 
discutia a resposta á falia do throuo, fustigava a 
minoria de então hoj'.l maioria, accus•.mdo-a de 
querer democratisar a mouarclüa, de qu~rer 
estobdecer no paiz a monarchia barata, e de haver 
deixado o pod~r. confessando que era mcapaz 
de exercei-o. R~spondo aos discursos de hoje do 
nobre deput .. do com os seus discursos da<{Utilles 
tempos. 

presente discussão só teríamos em vista a política 
da actualidarle e não a passadR. Niio pretendia 
portllnto toma; parte na d1scussiio ; e eis o motivo 
porque guardei me p~ra tão tude, paN u~a occa· 
s•ào E>m qu~ já quasi nada ha R diur, VISto que 
tiio distinctos oradores completamPntd esgotarão a 
rnatP.ria; nssim pouco posso adiantar além do que 
se tem dito na cusa. Sr. presid~nte, depois do pro
longado silencio que tenho guardado, sendo esta a 
primeiro \"~Z que tomo a palavra desde a época em 
que retirei-me ·cto gabinete de ~ de Fevereiro • · 
julgo do meu dever principiar agraclec-.ndo a 
est>< augusta camara o franco, generoso e decidido 
apoiu que sempre tive a h•>nra de merecer-lhe 
dutante o t~mpn em quP- fiz parte da admiuis· 
tração. Igualmente tribut .. ro>i a meus digno~ col
legas meu sincero e profundo rsconhecimento pela 
brilhante e victoriosa defesa que tem feiLo ao 
mes~Do gabinete na presente discussàc•, defen
dendo passo a passo todos os seu' actos. Agora, 
Sr. presidente, farei algumas mu1to breves refie· 
xões. 

Insiste-se, Sr. presidente, em condemnar a polí
tica uo gRbinete de 2 de Fllvereiro ; negando-se 
que a política por elle seguid>l f•JSSe a da conci· 
liação e concordia, ao rr.esrno temp•J dccusando-se 
a esse gabinete d" reacciunario, de violento e de 
tyranuico. Est .. s accu>~açõ"s têu1 siJo tantas veZA>! 
repetida", que qna,;i não vale a penR serem nova· 
mente respondidas; mas parece que os nobres depu· 
tados da OPV••siçào SI! têm persuadid'l qu>J á força 
de repetir se•npre as mesmas cousus, ell<•s têm 
por fim de ser acreditadas no paiz. Felizmente 
estamos em uma t>poctt em que nàC> val~m eccu
sações vagas e meras palavras : temos por nólt e 
diante de nós os r .. ctos, e só por ellef' é que 
podemos e d~vP.mo" ser julga.los; j)alavras, decla
maçÕ':ls sómente não . vahHn n11da. Eu -tuizera que 
os nobres deputados se deixa•dem de gent:rali
dades; que apuutu11sem um por um os nosSOS! 
netos de pera~~uiç~o, e qut~ os analysassem ; jli 
que isto não tiz&>rào, procurart>i t•Jcar em ulguns 
fuctos, csp~ctali~al os, para provar o contrario do 
que se nos uttribae. 

o Sr. Coelb.o:-Sr. presidente, tão adian
tada se acb .. a d1scussào, que ~stá o assumpto 
de que tratamos Inteiramente exbausto. Nem eu 
tomaria & palavra se não visa! a questão c!J~mada 
para um terreno em que a nao esperava; _ rsto é, 
para uma nova discussà<! da pohtica do gabmete de 
2 de Fevereiro de que fiz parte ; porquanto esta 
política já foi julgada e legitimada pelos repre-
8811tantes da nação. e por isso pensava eu que ua 

Quandu entn\mos para '' gabinete, tínhamos, é 
ver·ia.de, ,;ahido do lado a que pertencem o-1 
nobr~s deputados da oppo~içáo ; t1nharnos dado o 
nosso apoi<> a esse lado; ma" por estn simples 
facto, sei(Ue·ll'l que entrando nós pura o p>~der 
devessem os st>gu1r iov,>riavelment l l' eu1 todos os 
pontos a política do uosSOi antecessoree? Póde 
acaso dar-se no paiz \lmll. política fixa, invariav~<l 
e permanent~? A polttica na minha opinião é uma 
entidade complexa, nece~!lnriatnllnte variavel, que 
depet.~de das circumstancbs do tempo e do lugar. 
Entendo q•Je p<>liticu é a ju>~ta apreciação das 
primeiras necessidades de um paiz, bem como o 
perfeito conheciment•> das medidas que podem 
remover ou cur~or essas necessidades. Ora, as 
necessidades dtl um palz conservào-se sempre as 
mesmas? Se as neces,;idades de um pniz, donde 
a poliLica tira a saa fonte, varião, nece~saria· 
meute as medi.las admiuistrati~as que constituem 
o ~ysteUJa P••litico tambem vanii.o. Foi o que 
aconLecf!U ao gabinete de 2 de FeV•·reiro. Ao 
entrarmos para o poder não se fez alteração 
alguma em quasi tort>~s as partes que cons_t,tuJão 
R política p~ssaJa; mas n 1 parte rel~ttva ás 
nossas dissenções crvis julgou o gabinete que era 
t<::mpo de fazer alguma mo.Jificaçào. As adminis
trações anterinres t1nbào sustentado principias 
de ordens, a ·política que lhe suecedeu não com
bateu nem desistio desses principias, mas julgou 
que as suas consoquencias, os seus eorollllríos 
não devião ser lavadfl& até um posto exagerado. 
Occurrencias calamitosas tinhão havido no po1z, 
que até certo ponto tornllrão u_ecessaria~ medidas 
de repressão, mas estas medidas nio pod1in ir 
além do tempo aconselhado pela politiea e pela 
razão. 

31 TOMO I 
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A politica dA repressão que nos legãrão os nossos 
antecessores psrecia que se ia já convertend" em 
politica de compres~ão; nós subst~uimos po~ uma 
polit1ca de clumenc1a, de moderaçao, de eq1udade, 
e teve lu~ar a amnistia de 14 de Março. Daqui 
data o nosso divorcio: nós quizemos sempre a 
concordia de todos os brazi!türos; mas vós rejei· 
tastes esta .:oncordia, vós ro>pellistts a política de 
conciliação, e nd's declarastes uma guerra injusta 
e desHbrida ; vós polos vo:;sos orgiios na imprensa 
e na tribuna nos dissestes - ou vós ou nós I -
No senado um dos chefes proeminentes do vo,;so 
partido declarou que faria ao ministerio guerra 
de morte; e nesta tr1buna os mesmos gritos de 
guerra se reproduzirão. O gabinete, vendo pois 
que não podla fazo;r aceitar pelos seus gratuitos 
e injustos adver.;arios a politaca de conciliação e 
da concordia, adoptou p!ira com elles a volitica 
da moderaçào, pol1t1ca que predominou e d1rigiu 
todos os seus actos na parte relativa a••s nossos 
negocio~ internos. Vós <lizeis que o gabmete nào 
procedeu conforme os princípios da concordia : 
bem, póde ser que em alguns casos assim fosse: 
mas que culpa temos, se e~sa co••cordia foi 
rcpellida por vós I Quanto porém aos princípios 
de moderação, essa não podeis negar ao gabinete 
de ::! de Fevereiro. Mas insistis sempre em 
accusar o gabinete dG reaccionario, áe pro 
scriptor : vejamos os factos : exami >~ emos quaes 
são os acto>~ de vhliencia e de proscripçào que 
praticilmos. Consistirá a proscripção e violencia 
nessas poucas e limitadas dem1ssões a varios 
indivtduos que occupavào lugares de mera coo· 
fiança? Mas, ,;enhores, já se vos dt!monstrou 
nesta casa que absurda e inepta seria llquella 
politica em que os altos funcdonarios do estado 
couservass~"' n••S lugares do mera confianç" a 
1ton1ens do partido opposto. O que não resultaria, 
pur fXemplo, se um presidente de província 
fusse da opiUiào do g<lverno, e o chefe de p,;licia 
da opiuiio adversaría? Em que o delegado fosse 
de um" opinião e os subdelegados de •IUtra, etc. 't 
Seria um ab:;urdo. Quanto porém aos ma1s em
p•egados, que reacções houvt>rào? Lançai as 
vistas sobre todas as repartições public<~s, secre
tarias, thes•Juraritls, alfandrlgas, curpo cousular 
e diploouat1co, tribunaes e rep11.rtições secundarias, 
geraes ou ptoviuciaes, e vó:J não vereis abi uma 
só demi&sào por .,spirito dtl vingança ou ole 
p!utiJ,, ; e 11ntretanto DÓi! encoutrau10S a~é naM 
IH·ssas secretarias adv .. r.nriot! dt;o.:ldidos Je nossas 
<•piniõe,;. O proceJim.,nto moder11.do do gab1;.ete 
amlla passou udumt.,., p.:.i11 ~Ul muitas Clrcum
stanc•as uà•> besiLou em cunllar impnrtuntes 
t:u1111n1ssões a s• u~ a.lvdr">trio~, Kprov..itlindo a11 
suus lu..:.:«, ro;coul.lecAH•lo o seu m<'r•·cun~uto, e 
d~t~o.:uus~~onJu 11. sua honra e lcal·iaJ.,, TeY•J por 
f:X~Iuplo d~ IIOUJ<l•lf um phm1potenciano para a 
lnavort~&utc cun•missiio de negoc1ar o tratado com 
a luglato::rra. A quem pens~~ois qutl se dir1g1o o 
governo em primeiro lugar 'l Foi a um seu adver
sano, em quem alias reconhecia elevadas virtudtls 
e muit~& intelligeucia e probidade. Infelizmente 
recusou-se. Um outro foi então escolhido para 
este fim,. e o fonvJs procurar uo lado dos nossos 
adversanos. F!lllo áo muito respeitavel conse
llielro de estado o Sr. José An~onio da Silva 
Maia, que tinha sido ministro do gabinet~ anterior. 

Sol nós tivessemos espírito de perseguição ou 
de_ exclusàc, havíamos procurar h:>mens que não 
erao da nos ·a communhào politica? O mesmo 
digo a respeito de muatas nomeações para pro
víncias, e nesta parte principi~re1 pedindo licença 
ao nobre deputado, ex-presidentll do Espiritli 
Santo, para fazer uma observação, trazendo-o 
para exemplo ; mas supplico-lbe que não se 
agaste, porque não é m1uha intençào offendêl·o 
nem lel'eruente. O nubre deputado nos seus dis
cursos actuaes e em todo o seu procedimento 
parlamentar mostra-se inimigo declarado da política 

do ministerio de 2 de Fevdreíro; mas o nobre depu
tad., nà· • foi nosso delegado ? Mas é que nõs 
co"fi~vamos na sua honra, na sua lealdade. 

O Stl. D. MANoEL:- Veja quand<1 servi esse 
mi uisterio, e quando pedi a minha demissão. 

O SR. CoELHo : - Depois o.le todos os actos 
mais importantes praticado~ pelo gabinete de 
2 de Fevereiro. 

Tivemos nectl~sídade de uma missão importante 
para a Europa : a quem fo1 ella confi ,•da? Ao 
muito distincto e illustrado :Sr. visconde de 
Abrantes. E não era elle adversano do gabinete 
<oe 2 de Fevereiro '! Mas por isso não o recu· 
sli.mos, nem desconhecemo>~ o seu merecimento. 

O Sr. marechal de campo Francisco J•Jsé de 
Souza Soares de Andréa, !li te · s~ .dizer que 
pert•mce á opinià•> politio.:a do g"binete de 2 de 
Pevereiro ? Seguramente não ; mas elle tem qtta
Hd!ldes tão dis tin1:tas, um prestiono t iio reconhe
cid•.>, que o ~ .. ..-erno julgou que podia empregai-o 
com muita vantagem ptlra o serviço . A ~ua no
meação foi feita, não tivemos de arrepender-nos ; 
e isto ao mesmo tempo serve de argumento para 
provar contra os nobres deput,ldos que não fomos 
perseguiolores nem exclusivos em nossas nomea
ções. Além destes empregos de primeira ordem, 
ba muitos empreg.Js secund,lrios. Em commaudo>~ 
de armas fizemos varias nomeações, e nossas 
escclba-; [orào muitas vez•'S recabir sobre homens 
que não erão da nossa p')litic ... Assim se tez a 
nome·•ção pua o comman:io de armas da córte. 
O Sr. brigadeir..t Magalhães foi conservado no 
seu commanoio de armas no Maranhão até pedir 
a sua demissão. O me~mo aconteceu com o com· 
munda••te de arma.~ de Pernambuco. No Ceará 
foi c.>nservado no commando das armas e na 
presidenda o Sr. brtgadeiro Bittancourt: ultima· 
ment~ o Sr. bri~adeiro Coelho foi n <>meado pata 
um commando de armas muito importante, como 
é n com mando de :umas da província do Rio Grande 
do S•tl. Posto que esta n•1meação niio se fizesse 
durant.; a minha administração, comtotdo'l foi fe1ta 
na segunda época do gat.in.,te de 2 de Fllvereiro. 
Eu niio faço muita di!ferenca entre as dua:J épo~as 
de;se gabinete d'l 2 de Fo;vereiro, porque não 
houve mud .. uça alguma na política ; e nem tenho 
rllcdo de me tornar solidario por todos os actos 
da s•·gunJa época do ministerio de 2 de Fevereiro, 
sss1m como penso que os ministros dll segunda 
época n•i<> duvi..taráõ t'Jrnar-se soliJarios pelos actos 
da primeira. . . _ . 

A" vista .Jestll ~uccmta expos1ç:lo, eu JUlgo sP.m 
fundam tl nto 11:> accu~açÕ•·s da illustre 0!-'p o-içiio, 
e consiJdrO c•>IIIO 1t11111. hyperbole mu1to eX,.It"~lidas 
as :iUII< prop•,siçõ"• oJo 'lU" o governo fo1 tiio 
reacc1onar1u ~11" úemitlio a t01.I011 os empregados 
do p11.rtitlo contrario, e que nem me.smo esca
pãrào os ultimo,; p•>stoH da guard& 11aC10nal. 

O Sa. N. !lhCHAI>o:-Disse-se que nem mesmo 
os tau1bores. 

O Sa. CoELHo : -Não me servirei dessa ex
pressão. 

Outra argaiçào foi feita !'0 sabinetA. ~e ~ de 
Fevereiro, e é que elle nao tinha pohttca. Se 
não tínhamos po\ttica, purque t:mta guerra nos 
fizestes? Eu jã disse o que entendia por política, 
e vem a ser o conlleclmrlnto das necessidades 
mais urgentes e applicaçãu dos meios mais 
etlícaze11 para remover es~as necessidades. Faça· 
mos applio.:açâo desta ddiaiçào ao modo . pr~
tico por Que o governo desempenhou a m1ssao 
de que fóra encarregado. Nós t_inhamos uma 
política. Em relação atlS negoctos lnterno~, logo 
qu~ 8Ubimus para o poder, achamos duas pro
víncias de prameira ordem em um est~do bem 
calamitoso ; uma grande parte da populaçao dessas 
províncias, talv"z a sua maioria, estava como 
fóra da lei, e pril'ada do gozo de ~eus direitO:! 
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civis e politicos : existião àous processos inter
minaveis ; havião Ct>lnO que dou~ aby<mos per
manentes para ~ervirem as vistas daqu;,lles que 
quizessem nelles precipitar seus ininu~os e seus 
adversanos. O ,::overno para estas duas províncias 
(Minas e S. Paulo), foriJlulou logo a política ,ja 
clemeucia e justiça. Umil necess:dat.IP. da primeira 
ordem era naquella época a pacificação moral 
dessas provincilis, e o govern'J attendendo a essa 
necessidade, applic"u o unico remedio que lhe 
pareceu t!fficaz, e que foi a nmnistia com todas 
1\S suas congsquencias. Houve vu não uma pnlitica 
nest~ procedimento do goveruo ? A r~-peito oia 
província do Rio Grandtl do Sul, foi a poiitica 
do gov .. rno empregar todn;, os esfurç<>s para <•bter 
a promptli tern1inaçào da v.uMra pelos meios d·l 
furça, da persuasão e da brandura cumulativa
mente, e o governo teve a ventura de ver o 
feliz resultado doa seus esfurços e de sua po
litica. 

Em relação á parte administrativa, a politiea 
do governo era a liberdade do voto, e a reeta 
administração da justiça nos termos em que esta 
augusta camara se exprimio para com o throno. 
:hbs, dizeis vós:-o que fez o l(••vernu paradesem
p!lnhar su~s vistas uà" só relativamente á liber· 
dade do voto, mas á recta administração da 
justiça 1 Quanto a primeira parte, PU aprOVt!it<\rei 
esta occa,iiio para dEclarar a caro ara q uaes os 
motivos porque o galltnete de 2 de Fevereiro não 
tomou parte activa nas discus>ões qutl tntào 
tiverão lugar por occasiiio da l~i de eleições. 
Nos governos representativos o prrncip10 dectivo 
é a base fundamental sobre a qual repousa a 
liberd11de dos povos, e para que este principio seja 
sustentado em toda sua pureza, é preciso uma boa 
lei elettoral ; tnlls para que haja uma boa le1 
eleitoral, é pr .. ciso que d11ll:l se arredem quanto 
fór possível ,,s ag!:ntes do pllder como partes 
muito interessadas e su~peitas nesta materia. 
O governo poi>~ na occssiào sdemne em que se 
discutia uma lei tão importante, não qu1z t.le 
proposito ingo;rir-se, dando assim a camara toda 
a plenitude para que ella f!T.esse uma lei tal 
como o palz a reclamav~&, uma lei que consegui.;se 
o fim grant.lioso de apre~entllr na tr1buna nacional 
os legitimas representantes do povo ; uma lei 
fl.ualm~nte cujo proce,;so fosse tão puro que sa 
pudesse realizar o bello pensamento do nnbre 
ex-ministro dos negocias estrangoiros, quaudo 
di~se que as urnas ~leitoraes são as vcst10es do 
systema repre~entallvo. Tal foi a con;,ideraçào 
pela qual o governo niio tomou parte na di,cussão 
dessa lei. N><m se diga que ao gabintitd cumpria 
o.lar instrucções a camara, porque o~ta é ~egura
mentll umt1 questão muitc. "special na qual cada 
um de nós tem muito mais conhecimentos praticas 
do qu'l o mesmo governo. (Apoiados.) Nilo ob· 
atante, o proj~cto de lei passou 11e~ta camara; e 
so o gnverno por delicadeza, Stl não apresentou 
ostensiva e clararnentd, ao menoe particularmente 
e pelos seus amigos prom,•veu quanto pód~ o 
andamento, e a. marcha àe>ta lei. 

Quanto a recta administração da justiça, reco
uhecia o governo que na nossa legislaçã<> jndiciaria 
algumas alterações . erão ~!l~e§_s_Mi_~;. _refiro-me 

--esp-ecialmenfe_à. lei-das reformas do codigo, que 
carecia e ainda carece ser convenientemente mo· 
diticada. Mas descui.lou·se o governo neste em· 
penha 't De certo que não. Elle consultou uma 
reunião de hab&is adv•>gados a este respeito, e 
enviou a esta casa importantes trabalhos. A 
questão reduz-se pois a saber se este acto do 
governo foi mais ou menos demorado : é uma 
simples questão de tempo. 

Sr. presidente, alguma cansa se tem aqui dito 
sobre a pacificação do sul. Os nobres deputados 
da illustre oppoaiçào, inclusive um que fez parte 
da administração anterior li de 2 de Fevereiro, 
parece quererem exclusivamente ch.amar a si a 

gloria dessa pacificação. E' facto singular. Sr. 
presidente, que este acontecimento tive~!ie lugar 
durar>te a existencia do gabinete de 2 de Fevereiro 
<l pel<os s~u:> esforç o~s, e que seus antecessores 
qneinio cha•u!H a si a gloria exclusiva. Eu ~eço 
que se faça o contraste entre esta pretenção da 
illustrP. opposição e o comportamanto que teve o 
~abm ete quando este successo tev... Eu aqui fui 
JOti!rpel.lado_ a esse respeito, e então respondi que 
a paetficaçao do sul podta ser attribuida aos 
esforços accumulados das differAntt<s adminis
trações que estiverão a testa dos negocias do 
pa1z, que a t"dos cabia mais ou menos parte 
nn resultado, mas que nenhuma dellas podia 
chamar a si a gloria de ttlr realisado a p·•cificaçào. 
Apezar desta declaração, que naquelle tempo era 
official, declaração ... 

O SR. N. MACHADO:- Generosa. 
O SR. CuELIIú:- ... não digo generosa, mas 

que entendi do meu dever fazel-a. 
Os nobres deputado~ pretendem accusar o mi

nisterio de 2 de Ft~vereiro de querer fazer por 
si só o exclu<ivo desta pacificação. Sr. pre,.idente, 
eu ainda repito que esta pacificação do sul pôde 
considerar-se como rE>sultado de esforços conti
nuad..,s de muitas administrações ; mas posso 
tambem av11nçar, al<\m do que já disse, •1ue muitas 
dessas administraçõe~ que concorrêrão com parte 
dos seus esforços nem sempre farão felí:~:es ·no 
s eu empenho, e que entre as medidas que em
pregárão algumas loouve que, se não contrariárão, 
ao meno~ retardárão a pacificação. Eu desejaria 
poder declarar á camara tudo quanto bouve para 
conseg11ir-se isso; porém limito· me a dizer que 
o gabinettl logo que subio ao poder formou um 
plan·l, que conststia em applicar, G par dos 
meios da força, os meios da persuasão e de 
brandura, sendo o seu vivo empenho o terminar 
a luta por meios pacificas. Logo que tomei conta 
do ministerio, entendi-me n<Jsts ssntit.lo com o 
muitfl digno general em chefe na prnvincia do 
Rio Grande, e nestas vist'lS dirigi-me c.fficialmente 
àquell~ general em 26 de Maio de 1844. (LI.) 

Já se vê pois que muito Rntes de se realisar 
o acto da pa~ificaç.ão, o governo tomara a inicia
tiva e formulllra um plano de perfeito accórdo 
com o general em chefe : a note-se que este aviso 
fu1 expedido em conMquencia de outras commu
nicações que entre nó.; houvArão . Posteriormente, 
por aviso de 30 de Outubro de 18M, tendo havido 
intelligeneh com alguns chefes rebeldes, recom
mendava o ~·lverno aquelle general qu'!, em 
qual•1uer con!Henc:ia que tives~e, nenhuma con
dição s~ria neeita, e só sim que a accommodação 
J.,veria tt>r por ba11e a pura e simples deposição 
das armas. 

O resultado destas diligencias e esforços com
binados entre o g•Jverno e o seu delegado, foi 
11ue em 22 de Novembro de 1844 Netto e Bento 
Gonçalves mandárào pedir ao conde de Caxias 08 
salvo-conductos, que lhes farão immediatau1ente 
concedidos. Em um ofiicio de 10 de Novembro 
de 184-! communicava o general em chefe <jUS 
continuavào as diligencias para a conclusão da 

__g_u_erra_p.oLID.eio.a_conciliatocios;.. e.té-q.ue4-governo·
em data de 18 de Dezembro dirigio ao general 
em chefe as instr11cções decisivas que tinhão 
por fi.m a realisação e o complemento dessa paci
ficação. Eu não poderei ler essas instrucções em 
sua totalidade, porque nem me julgo autorisado, 
nem as tenho completas, mas poderei ler o re
sumo, posto que incompleto, segundo as notas 
que tenho dos artigos mais importantes dessas 
instrueções { li ) : . 

« No c&.so que o8 rebeldes continuem a mani
festar des.-jos de depór as armas, o general . em 
chefe poderli admitLir essa man:feat.ação de deseJOI, 
mas sómente por meio de petição asaignada 
pelos principaea chefes dirigida a S. M. o Im-
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perador, e concebida em termos respeltcsos, qne 
Pm nada offendiio o decoro da nAçiio, e os prin • 
cipios fundamentaE>s da lei do esta<io. 

11 O general em chefe ~ antorisado a def<:> rir 
immedintamEintP. t>m uome de S. M. o ImpPra•i<>r 
a qualquPr petiç:'io que lhe fór aprasPntada pelo;; 
chef~s rebel<!es para o fim e no11; tHmos indicados 
no artixo ant~cedt>nte, o publicará em s<'guida 
o decreto inJperial, que ne><ta occasião se lhe 
remette pelo mioist~rio da just1ça, C(>nceden.i•> 
ampla anmi~tia a to.los os compromettidos na 
luta da rebelli~o. a1 qual rarã dar a maior 
publicidade nas d1fferentes povoaçõe:> da pro
víncia. 

" Os escravos que fizerem parte das forç1s 
rebeldes spresentadns serão rAmettidos para esta 
cõrte á dispoeiçâl) do governo imperial, que lhes 
dar:\ do>~tino convP.ni~<ntP. " 

Este ultimo utigo> serve para prOt'ar que nesse 
tempo taml-l'm foi o gov~rno injustaraent<~ =\CCU· 
ssdo a rE>spcito dos escravos. O <JIIA se f·•z f<1i 
dar iJ·,strucções ao g••neral em chefe para que 
proTidenciassA s e>bre o destino que devia dar a 
esses eseravos quando a guP.rra s~ Cll ncluisse 
(conti11iú~ ler) : 

<I Todas as mais pr>tças das ditas r., rças SP.rào 
mandadas ri tirsr para suas casas, e a•luelles 
qu~ voluntariamente qnil!:erem servir na ex~rcito 
poderãõ ser admittidos, se o general ~<m ~:h , · f"l 
Julgar conveniente, distribuindo-os pelo ditlerentes 
corpos. 

« Na ordem do dia do exilrcito <e decl•rará que 
os officiaes amnistiados que tínhão1 P''stos l~~aPs 
de 1• ou 2• linha, ou da ~uarda nac•on11l antes 
da rebelliào, ficào em consequencia da :1mnist1a 
no gozo das prerogativas e direitos militares 
lnbPrentes a e~tos posr\1a. 

" O general ~m chPfe far:\ constar qur• o governo 
imperial dará as providencias neco>ssarias par • a 
revalidação das disp<'nsas e l1cenças Cl)fiCAdid"~ 
pelo vigario) ea~>ilular de nomeaç:il) dos rehel<lP. s, 
depois de lhe haverem sid<1 cassadas as faeul.tacles 
outorgno!as pel•> diocesano, por ser esta medida 
nPeessaria para a tranquillidade das con,ciencias, 
e a paz das familiHS. » 

Taes são os artigos fundam~>nt'tPB, além de 
outros, que a pru<iencia permitte que df! po~A:'io 
di~cretamenle publicar, e sobre n~ quaes ~e 
baseou a t.:rr:"inaçào da ~ttlerrll. EioNt<)Ui o que 
b.1uve sobre a j)acitlcaçiio elo 11ul: ~An<in e~tn11 
lnstrueçõe!l paciflc~dorns, o rP!Iultaolo d-. nm plano.~ 
longamente meditado e feliZm11nte executtull), 
qu,; trouxP.·nos a gl(•rio'ta paclflcaç•ln, de cujn11 
hfn .. flcios hojA JlOZa a nllçtin. (.Apoiado~.) N:io 
podem pois os nobres del'11tado11 <la "PP•'Miçsl.(o 
eha•narem a si a puciflcaçuo do Rio Grautol•! d•l 
Sul. 

PPrguntn : ~e vós continua<Rels no poder t~rieis 
eon~Pgnido estP r~~nlta.to p~loa meios por qu., 
nós o cons•~~tnimn~? Podds provar que a J.lac1· 
ficação do R1o Grand~ estaria feita 'l E &P. a 
tiv~>~seifl feito, seria pelo modo por 'lllll o foi, 
ficandl) ella consolidada e firm11<ia, ou sP.ria como 
pacificastes u prot'inciaM de Minas a S. Paulo, 
em que, dep· ·· iS de tstarem ns ín•migos vencidos, 
e de passado• dous annos de sotrrimentos, ain~a 
não iulgaveis chegada a occa•iào opportu"a do 
emprego da m<ld~ração e da clemenci"? Jalgais 
acaso que, &e a província do Rio Grande do 
Sul tivesse sido pacificada por meio meio da 
conquista e pelo emprego exclusivo da força , se 
T•oderi" contar com uma paz duradoura' (Apoia
dol.) Poderiamos nós ver como estamos vendo 
aquelles que erào inimigos encarniçados estarem 
hoje no Rio Gran•le do ::>ui perfeitamente con 
ciliados? (Apoi4dos.} Veríamos nós um dos chefes 
notaveis do lado então rebelde, e um valente 
chefe da legalidade pa~searem juntos, até mo· 
rarem juntos como se fossem os melhores amigos, 
tendo antes sido inimigos de morte? Não,t;de 

CP.rto. A<;~sim pois, os mPios q•te empregou o 
gnverno imperial forào tão efficazeR, que conse
guirão, nã•1 só a termina.;ão da guerra, com,) 
urr.a perfeita e duradoura concíliaç:io. Gl urin-me 
de tP.r concorrido c·Jm os meus deb&i:> esfoJrços 
para cnnsej:lui r-se a•tll<llle resultado pelos meios 
qlla tinha mdicado. 

Sr. pr<'Sidentn, eu dis$<l al~uma cousa para 
pr<) var q·1a o gabinete de 2 cie Fovereiro tiuha 
uma política em relaç:lo aos ne~ocios internos ; 
q11anto> a•JS ext~rnos, o g<lbiu••to tambem teve 
uma pnlitic:L. Em relação !li) Rio tia Prata, era 
a politi.:a da neutralidade . Ell~t parece que tem 
sido posta <lm duvi<h; mas o nobra ex-ministro 
dos negocios estr>tngeiros, na controv~rsia d!plo
matic:t que teve com o ministro argentino, provou 
C:Hn docnmentos que o governo tinha-se esforçado 
por seguir n•1S negc.cins do Rio da Prata a p :1· 
li tica •la neutr:tlidad o. E11 posso r~forçsr esta 
asserção •lo n»bre ex ·ministro com aquillo que 
pnsaou por mim na repartição da guerra. 

E:n 28 de Abril ue lSH re<'ommHndava·se ao 
Sr. conde de Caxias - '' mais séria cunsideração 
e prudPncia em t11do o qna pud~sse dizer respeito 
ás republicas ·Oriental ~ Arg•mtina, pois que o 
governo deve guard,u· para com ellas a mais 
stricta neutralidade. 

Em 30 de 1\Iail) dA 1814 dizia-se novamente 
- qtlA cumpria continuar a guardar a mais 
t;tricta neutralidad.~, na t6r rna das respectivas 
in~trucçõ~s. 

Em muitas nutras occasiõP.s o gnverno officiou 
ao mesmo conde a e~te r~sp•lito; sinto não ter 
con,.ervadn extractns cie todas estas ordens ; mas 
poss • affirmar qtiA sobr o~ ns r o•clamações do ";inistro 
arg>'ntino, e sobre suas queixas sempre repetidas, o 
govo>ruo f~z a~ mRÍ!I tEironinanteS recommendaçÕeS 
no general em chefe. Exp~dio-se ordem para que 
não se C•1nsdntissam reuniõds do~ indivi<luos armados 
p~rt•· nce u tes ao llRI.a•lO d ,\ Urttguay; para que 
mf·•rm>&sse S•Jbre a declarr.ç:io feita pelo minbtro 
argentino dt~ que no Ri•• Grande se fabricavào 
e manufacturavào fardamentos para o exercito 
oriantal. A respeito de tudo vieri'io respostas 
oll!ciBes do illus:ro conde de Caxias, nfio só 
mo~trando que elle empregav11 t<•dos os meios 
para não consentir o armamento dos emigrados 
orl~ntae~, Cllm•1 mostr~tndo que era falso e inexacto 
o boato que corrin de qaf' alli se fabricat'àO 
ou manufactnraviio fllrdamllntos par11 o exercito 
oriento!. A .. •im pois, o p;ovP.rno, pelo que diz 
r~Mpllito á politie1& t>ltt•~ rna em relaçlio ao Rio da 
Prata, &Aguia. a. pülitlcl\ <111 neutrali,illde tanto 
em thlloria corno " '' pratica ; mas cumpre accres· 
c"ntar qu., a po\itica de neutralidad t~ que &!\guia 
o gahint!tl! era ao m esrn(l t•nnpo vrgilante, activa 
e ~nergica, afim de qutl alguma itofiuencia pertgusa 
111io attenlB!!<e à indl!pe.adencia de esta <lus ·la 
facto e de direit•> independ., ntes. 

A política ext~rna em relaçiio à InglAterra (:ra 
em primt~iro lugar não fazer trata.to. algum com 
ella sen:\1) sobre a base doJ uma utiliJade reC'I
nh••cida aos interesses commerciaes do Brazil. 
Ntl~t .. parta nunca o governo pódt~ che~~;ar a um 
accórdo d<Jcisivo com a Inglaterra. e me parece 
que este negocio está. parado dll~de que sobre
vierão as ultimn:~ emergencias. Entretanto não 
faltou quem aecusasse ao governo àe atraiçoar 
os 1nteres!1es do p oiz, e at~ de haver feito um 
tratado secreto com a Inglaterra : os factos des
mentirão essa f,tlsa accusaçlio. Em s .. gundo 
lug<tr, era politica do governo proteger o com
mercio nacional contra as vexaçõas e violenc:ias 
dos cruzadores ingleze•, at~rol'eitando a pri111eira 
opportunidade para livral·o desse direito de visita 
e bu,.ca eon . tempo 'le paz, aliãs exercido sobre 
nossos n><Vi<'s, em virtude das convenções que 
cxpirárão. Creio que. procedendo como procedeu 
o g~t.binet.e de 2 de Fevereiro. não merece 1\ 
censura que se tem feito de ter provocado o 
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õill do parlamento in~tlcz. A este respeito nac\a 
direi, porque os nobre,; ex.- ministros -I.O!I negucius 
estrang~i•·os já derão a> necess~rias informaçõP.s. 
o~ li obre< deputados da opposiçã) que tê •u quP.
Ti•io accu,ar o governo P• •r t"r prov,•ca.l ·l e~se 
bill rui •' d~m<Jnstrào •JUrl so governll tivesse pro
c•• lido de outro wnJ", a Iuglat~rra teria ..!>lix>lclo 
(!. proce..!er como procP.J"u. O •JU" se vê é que 
11 Inglaterra teu1 certa~ vistas e seus interesses, 
e que quando ella não tivesse este pretexto, 
tah·ez procurasse outro p•1ra favtJrecer o seu cOUl· 
mercio. (Apoiados.) Par~;co-me pois que O< nobres 
deputadüs em sua coa-cier•cia tawbern reconbecer~o 
isto me; mo. Não direi nada sobre a accusaçao 
que ~e uos fez de que tinhamos prnvocatlo ou 
solicitado a intervenção da Inglaterra. Este parec~ 
ter sido o ultuno te,iuclo t<1U\a.lo de ass·Alto p~\a 
nobre opposição para dahi desferir seus tiros 
sobre o ministeri•> oie 2 de Fevereiro. Por toda 
p:lrt:, era o mini:~terioJ arlo(U!do, 'lUer na impr<JoSt 
quer na tribuna, de tor a este respeito. Utna po
lítica c<.~vilu~a. pui~ que, adoptando ostem!lvamtlnte 
a n~utrs!i,lade, ti11ha ao mtJsrno tempo sollc•tadu 
ll intervenção da Inglatl! rra "tia França. A leitura 
das peç~s officiaes h•>ntem fdta pôz rirn toda lu~ 
que o governo du Brazil nii? solicit•~u iot~rvençào 
algum:\, que me!>mo nas mstrucçoes nao hav111 
uma só palavra de intP.rvenç:io. Pdo memorandum 
do Sr. viscünde de Abrar~tes vê-se bem qual o 
fim porque o Brazil se dirigia aos gabinlltes inglez 
e franc~z. O g·>verno qu.cria apenas conhe~er as 
"Vist·~s das duas pot.'lntlas sobr& o~ negocws do 
Rio da Prata ; mas procurar roubecer estas vtstas 
não é solicitar intervençãn, e m<tito meol·Js in· 
tervenção arm ,•da; é sim qu~rer põr-s" ao cor· 
renttl das C<>usas. 

Sr. presidente, eu não serei mais ex:tensu, .e 
mesmo não juigo qt ' a materia ~e praste a ~a·~ 
longo desenvotviment<l, e pl}r \Sto conctun;:,1 
diundo quanto ao vuto de graça~ que lhe duu 
o meu ;ot•:, e fiz esta tcnção dtlsde que vi nom~d· 
dos par11 a comn1issão especial lres membf.ls em 
q_uem deposito a mttis plAna e cega confiança. 
E com eff~ito não me enganei, poque, lendo o 
voto de graças, veju que é elle concebido nos 
termos os mais próprios, os 111ais decorosos! e 
mais dignos de le~itimos repre~e_ntante~ da. u~ç~o, 
que a mão de coração e respe1tao at! . InStituiçoes 
juradas, o seu monarcha e o seu pa1z. 

o Sr. Sou;aa. Rarn.o• :-Sr. presidente, eu 
não estava disp•>lltO a continuar a tomar parte 
na presente discu~s:ic;>, tant11 que_ •1uanJo pela 
prim<lira vez f>lll<'l, fiz a o.leclaraçao da que n>\o 
entrava nesta discussà•l senão par>& protestar 
contra o alogio feito ã •tdministração passada, e 
não ctJm outus vistas, pois que ainda est••U n11 
convicção de que a present .. •liscu~são nu estado 
em '1'"' se ach11 o noss•' paiz, não póJe trazer todas 
aquellas vanlagens que Alio para des~jar, e que 
de semelhantes discussões soem r~s<tllar em llS 
-paizPS onde é realidade o syst<Jma represe!ltativo, 
MRs depois das :ncr~paçõ~s que os 1llu~trcs 
deputados por PernambttC•) jttlg:.\rão a propusito 
lanr.ar ao meu lado nesta ca•a ; depois do dis · 
cur~o do nvbre deputaolo do .!\f:aranhão ; e depois 
que um illustre deputado J?el<? Rt<> d~ JanP1ro 
que foi presidente da prov1nc1a do Rto. Gran~e 
do Sul teve a bondade de tomar em eon&lderaçao 
algumas reflexões por mim feitas na sessão do 
anno passado, por occasião da discussão provo
cada oest2 casa a respeito do projecto da tratado 
de 27 de Março de 18!-'l, por um nobre deputado 
pela prov111cia de S. Paulo, delibere!-me segunda 
vez a entrar na discussão. 

Tem tncommodttdo, Sr. presidente, a alg11ns 
nobres deputados a J'OSiçào qua ao presente tdmos 
tomalfo ne~ta casa. Queriã,, os nobres deputalfos 
qne nós fizessemos opposição ab~rta á act11al 
administração pela mesma manetra porque a 

fizemos A aJmi.:.istraçii•> da 2 da .t<'tlvareiro. Dizem 
os nol>rc~ J~puta,l il S que o g~biuete <sctual tem 
declarado franca e "xplicitamentfl•!Ue a sua politica 
é a m~srna tio gabi~<ele d.; 2 de F\, v~r-=iro, e que 
por conseqoencia a n·.tSS;l posiçã • deve ser tambem 
a onesma.. Eu não sei, Sr. presidente, que •n· 
t~r.,ss~ p·•·iem t<'r os illustres deputados <lUJ que 
uós prOCé•iiilll •S ue Oll tra lwlneira. Eotcudem os 
C•Jbres deputado> ·\Ue tl gabinete t~.Ctll.u.l por suas 
ex:pre:;si'ie~ est.í res:>l çido a seguir em todos 
os P~<SSus a ma:·cha Lia administração transacta • 
e uós l'nteu,Jemos ao contrario pdas declarações 
muit·J ex:pllcit!lS '.lo gabinete actual, que elle não 
está resolvido o segllit todos os passos da admi
nistração transa~ ta, quP. dle tem o proposito da 
declinar d" carr.!ira, e p·>r c·m<.;quõ ncL1 n:'io nos 
po•lemos de.:l>&rar em opposiçào a est-3 go1binete. 

O illustrd deputado púr Pernambuco, membro 
da commis»iio e;;pecial, foi o pNprio que não 
enx:·J rgou tanta clareza ua exposição do gabin6te 
a respeito da marcha 11" administmçào, e tanto 
assirn que esse nobrtl deputado, membro da com
mrssão esp~cial, provocou uma explicação, in· 
t.•>rp.;ltd.l\du o nobre mini~tro do lmperio. O nobre 
d~ puta..!o ent:io dia.;e que tudo quanto o nobre 
mioistr~.~ da justiça havia dec .amdo, uada signi
ficav ,, det~rmir:ad .. unente, que a sua exposição 
era vaga, e que pvr consequencia necessarias 
erão explicações. A esta interpellação o que disse 
o nobre min1stro do imperio ? -O gabinete está 
se inlormando das circum<tancias do p,\iz, e pro
cederá depois deslas informaçõ<~S como convier. 
Ern vista u"l tal explicação do nobre ministro do 
imoerio •1uanJo a do nobre ministro da justiça 
não s:ilisfez aos nobreA deputados, julgào elles 
que a administraçào est>'l no prop •sito de seguir 
passo a pa-;so a marcha da administração an
terior? Me par~ce que . para isso não ha bastante 
{und·lmeuto. Ell pen,ei, Sr. presidente, que o 
nobre deputado não se contentasse com esta ex· 
plicação, e qu<l como membro da commissào e~
peclal r-·gul:lsse a su ·• opi•aià•J, abstendo-de de 
promdltdr .>u negar apuio á act11al administração. 
Se nó~ exa•ninarmo~ as expr•Jssões dos nobres 
ministros JançaihS no parlamento, quar nesta 
casa quer no s~nad<>, onde o nobta ministro da 
fazdn•la dis.;~ que talvez a administração trrnsacta 
11e tiv.,sse desviado algum t>anto do seu fiw, mas 
qu~ ainJa era tempo de emendar e que estava 
prompto a se corrigir ; se llÓs attendermos a laes 
ueclaraçõe; do ministerio, não pod~mos concluir 
seniio que o gabinete actual não está resolvido a 
seguir e:n tuoJo a marcha da adwi11istraçào trans· 
KCla. Mas os nobre" deputal•1S se mostrãrão 
muitc seguros do cuntrario ; talvez tenhào obtido 
por outra maneira explicações; uó~ porém que 
n:io tam·)S outrdS expltcaçõus além daquellas que 
n.>s têm sido dadas no parlttntentu, n>i.o podemos 
!JBusllr de outra mallt~ira. Nem t•bsta, ::>r. pre· 
-idante, que tenha parte no actu,ol gabm~te o 
nobr~ mini•tro d11 faze<lda, o mesmo que serv1o no 
gabiuete trens•1cto como oninistro da marinha, por 
quanto, póJe o nobre ministro da . fllz>Jnda, sem 
abaa·lonar o programma da adm•n•straçii.J trans· 
acta, na execução delle em muito mod1fi.:al·o no 
iliteresse do pa1z. O.s nol>rt~s deputados por Per· 
nambuco na ses~ão do anuo passado fizerão op· 
posição ue negar pão e agua ao nobre ministro da 
fazenda. 

O Sa. N. M.a.cRADt>:,.-No anno passado? 
O Sa. Soou. RAMos:-No anno passado os nobres 

deputados por Pernambuco fizerão opposição ao 
nobre ministro da !azeud•a, então ministro da ma· 
rinba, de n<!gar pão e agua. · 

Os Sas. N. ~CHADO z LoP.a;s NET'l'O:-Esti 
engana<! o. 

O Sa. SouzA. R.ul:os:- Tanto assim que votárão 
contra as despezas necessariu ao serviço p11blico. 
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O Sa. LOPES NETTo: - Porqu~ 11e queria qu<l 

pa~susse sem tliscussiio. 
O SR. Soou RA»os : - •••. entretanto hoje 

apoião o gabinet<' p<>r dl13 or~ani,;·~:lo: •la peSS•1& 
pois do n .. bre ministro da f•zenl •• UI" pa1ece que 
o~ nobres deputados por P~rnam\mco nlio> M<! podem 
prevalecer para nos exprobrarem a iocoosequenc•a 
de nosso comportamento nesta casa. 

O SR. N. MACHADO:- A cabeça está sobre o 
coração. 

O Sa. Sou7.A RA:uos:-Demais, Sr. pr~sidante, 
eu vejo no actual gabinete •Jccupando um:1 i•u
portante pasta o Sr. Joaquim M~rcellino de Bl'ito, 
que C•lWO presiJente da provincia de P~rn:11ubuco 
não> bem mereceu dos nobre:; do!putado~. e é 
publico que por exrgéncias nasciJas desse lado 
teve lugar a sua demissão. 

O SR. N. !\-lAcHADO: -Estã enganado. 
O Sa. SouzA RA:uos : - Pelo menolS, Sr. pre

sidente, é facto que ninguem pód.., contestar que 
o nobre ministro do imperio na admJOiHlraçà·> de 
Pernambuco niio satisfolZ as vist11s dos nobre~ depu· 
tados, ou que o r:obre minJHtro do imperi•J ni..o 
gnvernou a província dll Peru:omhuco plllo modo> 
porque os nobres deputados t>ntendem que deveria 
s.?r governada. 
U~ SR. DEPUTADI1:-Muito t:uidl\do tHIIl O nobre 

deputado com os negocio~ de Pemambuco. 
O SR. Souu RA~o~:-Od nobreR dAputndo~ in· 

crepárào á opposiçiiu de não BP dllclarar jr\ contr11 
o actual gauinete por fazer partA dAli<~ o nobre 
ministro da fazenda a que tinha feito opposiçào: 
mas não s~o os nobre:~ deputado,. ool compatentPS 
para lançar esta llrguição sobre a opp·•aiçáo, quando 
os nobres deputados dã•> o seu np•>iO a actual 
administração. D>io obstante fazo,r oarte d131la o 
nobre ministro d•> imperio, que soffrP.U opposição 
na província de Pernsmbuco feitll pelo mes:nos 
nobres deputados. Sq as constderações pessoaes 
valessem, deverião os nobres deputados estar em 
opposição. 

O nobre ministro do impe.ri•• em suas declara
ções disse que o g:tbinete tratava de informar-se 
das circumstancias do paiz, e que procederia pos
teriormente C<mforme os interesses .!dle, e que 
~sperassem pelos factos. E' dever por co!lstquenc•a 
nosso esperar pPlos factos, e nem obsta a con
sideração exposta pelo nobr~ deputad·• por Pernam· 
buco, membro da commissiio esp~cial, ào~ qu~ os 
factos da o~.dministração actttal, con~~rvan·lo tudo 
quanto fez a ac!mini~tração transacta, a qualrficoio 
como continuadora de sua politicll, poi!l qu" o 
estado actual não é senão provisorio. O cobre 
ministro da imperio trata de B'l in!or111ar •las 
circum;;tao.cias do paiz, como aqui dechrou. e 
grande modificação ha >~ esperar s~> e:n b"a razão. 
Os nobres d<~putados que tão frar.caonente se 
declarãrà('l apoiadores do actual gabinete, creio 
que de algum!l maneira tem cr.mprom'!ttido sua 
posição. Em primeiro lugar, os nobres deputados 
têm mostrado um interesse extraordinario de que 
a opposição se pronuncie contra o actual ga
binete. 

UM Sa. DEPUT.\DO: -Não ba tal. 
O SR. SoUZA R~M>s:-Depnis, os nobres d~pu

tados de ~lguma maneira têm dado lugar a uma 
censura que no começo d~ actual administração 
já se lhes póde fazer. Os nobres dllputados in
vocão as declarações dos nobres mini~:>tros para 
lhes darem o seu apoio ; e nós nos firmamos nas 
mesmas declaraçÕP.S bem axplicitas e claras para 
esperar p~los seus actos, e em vista delles dar 
ou negar o nosso apoio. Apezar de haver esta 
lula de intelligencias a respeito de suas declara
ções, o gabinete ainda não appareceu para de
cidil-a. Parece-ma que o gabinete deveria ter 

co•·tado esta questii.> ; dsverião os ministros que 
têm franca entrada na carnn.ra àt•cidir a quest>1o 
<!~ int~lligenri:l ~~~bre o seu rorngramma ~usei tada 
entre nós e os ill•1stres dP.put.ados que apoiárão o 
glbind~ de 2 de Fever~iro. O nobre d~>putado por 
Min :1s, relator da commissiio especial, trlltluz!o 
11ssim as dechrações dos nobres ministros: -a 
marcha da administraçàoJ ba Je ser em tudo a 
m"sma que a <lo gabin,;te transacto ; vós que 
apoiastes aqudle continuai a apoiar-nus, e vós que 
fo,~tes da opposição, hostrlisai-nos. -Estas ex
prossões, Sr. pre<itlcnte, na boc:1 de um illustre 
oleput>•do que conf~ssa ulinisterial, não me parecem 
conveniente.;. Mas já quol o nobre deputado, 
relator .ta comm1ssão eepecial, traduz por essa 
maneira o programma da actual gabindte, entendo 
que o gabinete dever ia ou declarar inexacta a 
traducçào do nobre deputado ou atloptal-a. 

Os nobra~ deputados ministllria"s são os que 
têm dado lugar a e:;ta cen~ura ao actual gabinete. 
E' preciso qu\'l o gabinete se explique pois em 
termos que não possão restar duvidas, e não 
p~nsem os nobres deputados que e •>pposição 
deixará de aceitar a explicação P"la maneira por 
que cll'l fór feita. Os nobres deputados de algum 
mo>do insmuárà•> que a opposição como que deseja 
participar com all~s dos lucros do poder, como que 
se julga em uma posição incommoda e qu~r uma 
mais vaut11jusa. Esta insinuação é evidentemente 
iuj11sta. Não nos temos declamdo em opposição 
ao llCtual gabinete, porque nos promettl3 elle 
factos e os esperamos, mas não porque a•n
bicionemos os lucr·os do poder. Se por ventura o 
actual gabinete aceita"se a traducção de seu rro
gramma feito pelo illu~tre deputado relator . da 
co111mi~~ão especi-11, e di:;sesse:-a nossa politica 
é 11 mesm:1 do gabine~(l de 2 de F.3vereiro, vós que 
esLivestes na opposição, hostilisai-nos-; não 
.pen:;el'lll os nobres deputados que hesitaríamos em 
faze.r·lbe a mesma opp.osição franca e leal que 
sempre fizemos ao gabmete de 2 de Fevereiro. 
Não pensem os nobres deputados que a oppos;ção 
ambiciona ir tomar parte com elles no quinhão 
do~ lucros d'> poder, ~llcrilicantlo seus principies. 
A illust•·e commissão especial, e com ella por 
certo a illustre maioria promette seu apoio ao 
.. ctual ministerio, porque acreàita que elle serã 
continu.,dor da politica do gabinete de 2 de 
Fcvereirú; seja -nos tambem licito que não nos 
declaremo,; em opposiç:to: estamos por ora con
vencidos do contrario, e e~perarnos pelos factos que 
n·•• ftJrã·• promettrdns. ::5e o actual gabinete fúi fiel 
na execução> do seu programma cnmo o entf.lndemos, 
s~ abanct .... ar a carr<!Jra trilhada pelo gabinete 
de 2 <.le Fevereiro, nós lhe daremos o nosso 
apoio. 

O Sa. MARINHO: - E nós lhe faremos oppo
sição. 

O SR. D. M.uwEL:-Duvido muito. 
O Sa. MARINHO: -Não dúu licençl\ de duvidar 

porque este não é deputado de apoiar todos os 
guv.,rnos. 

O Sa. D. MANOEL:- Estou no scepticismo. 
O Sa. Soou RAM•s : - Passarei a expõr ainda 

alguma cons•deraçô<!S sobre o que diz respeito á 
pol!tica interna. 

O illustre d ... puta·io pelo Mara.1hão, Sr. presi
dente, p9.ra fazer a apologia do gabinete de 15 de 
Fevereiro, julgou ser o meio mais facil instituir 
um parallelo entre os actos dos gabinetes de 
23 de Março e os actos do gabinete de 2 de 
Fevereiro. 

Quando a illnstre commissão especial, e talvez 
de accordo com ella a illustre maioria da casa, 
pr.Jmette seu apoio á actual administração a serem 
por ella segu1dos os actos do gabinete de 2 de 
Fevereiro, quando taes são apresentados como 
modelos que devem ser seguidos pelo actual 
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J[abinete, me parece que muito opportunamente 
são tr .. zidos á discussit" mas a di~cussão doa 
actos do go1bi11ete de 23 d" Março não tem na 
actualidade alcance al~rurn. Q; m·~mbros desse 
jZabin~:te estão retirados do poder, seus actos n:lo 
forã.o aqui apresentados como o~ mais proprios 
para modelarem um!\ adm1uistraçào. P.ua que 
pois, Sr. presidente, trllzêl·os á dis~u••ão? Já 
porém que o nobre d~putado presid~nte da pro
víncia. do Maranbà·l e rnernbro Ja illustre maiorra 
assim julgou conveniente, permitta-me f11z~r 
algumas retlexões a re:\peilo do parallelo que 
instituio. 

Não sou eu, Sr. presidP.nte, o mais proprio 
pRra defender aqui u administração de 23 de 
Março. Mas par~ce que o illustre deput•do polla 
província <lo Rio de Janeiro, que fui deleg>tdo 
desse gabinete, servindo o cargo de pnlRidente da 
província dn Ri•l Grande do Slll, esse nobre 
deputado pela circumstaucia de ser intimamente 
relacionado com um dos mambr••S desse gabinete, 
deve estar ml\is inf,lrmad.> dos motivos que 
dirigi rã~ os seus actos ..• 

O Sa.. D. Mt.NOEL:-Apoiado. 
O Sa. S. Ruws: - .... e pela superioridade de 

seu talenl•' e pratica parlamentar, mais habilitado 
estaria para fazer e<ta defesa ; até porque con· 
ceitua•1o e attendido pela illustre maioria de que 
faz parte, sun voz teriR por certo muito mai• 
força do que a minba, fraea como é. 
Ma~, Sr. presid~nte, o illustre deputado pela 

província do Rio de J~tr1eiro, que foi presidente 
da prnvincHl •1o Ri" Grande do Sul durante a 
administraçiio de 23 de Maro,;a, quando teve a 
palavra oecu'pOU·Sil de outrns obj.,ctos, e a respeito 
da diso.:ussào huvida na casa sobre os actos do 
gAbinete de 23 de Março se coatentou ern dizer 
que refer1a·stl ao que estava dito. 

Ora , tendo este illustt-e deputado tomado 
a palavra a favor do parecer da nobre com
missão especial e tendo tomado a palavra do 
lado da illn<tre maioria, por certo, Sr. pre
sidP.nte, a referencia que fez a qu.mto se tem 
dito a esse respeito, não é senão em sppro· 
vação dos drscursoR dos nobres deputado~. da 
maioria que têm esti~~:matisado essa administração. 
Assim, Sr. presidente, 6 um pouco difficulto~a a 
mi'lha po:1içoio, porque eu terei de fa!lar em 
abono dos actos de uma administrJ\çâo cuja con
demnaçã,, p11rece ser approvada por qu"01 m<liS 
particularmente a dP.veria <lefeti'ier. Entretanto 
algum"s cunsiderações av~nturarei, porque estou 
convencido da injustiça da procedimento do Hlu~tre 
deputado pelo Maranhão, e d•t inopportur1idade 
dtlle, quando tiStrgmalisou os actos da adminis
tração de 23 de Març,,, f11zendo pata isso o 
parallelo della com a adrninístração de 2 de Feve
reiro. 

Diss•l o nobre deputado a quem me refiro quP 
o gabinete de 23 de Março estreou a sua admi
nistração díss .. lvendo previamente a camam elos 
deputados em 1842. Por certo grande equivoco ha 
nesta arguiçào do nobre deputado do Maranhão, 
porquanto não foi em ll>i2 que a administração 
de 23 de Março estreou a sua administração; e 
se digo:> d,. censura era o procedimento desse 
gabin.,te , cuja existencia dat>< de Mar ·:o de 
18U , nesse anno teve assento nesta ca!'a o 
nobre deputado a quem me refiro, e então era 
occasião opportuna delle fazer suas observações 
contra os actos desse gabinete, porque essas 
observações podião trazer uma utilidade indicando 
a verdad1lirl\ marcha. da adminis\ração. 

Sigamos o illustre depllt<~.do no seu. paral
lelo. 

O gabinete de 23 de Março dissolveu a camara 
dos deputados em 1842 ; mas não se lembra o 
nobre deputado que o gabinete de 2 de Fevereiro 

dissolveu tambem a eamara dos deputados em 
IBH? 

O SR. GETULio:- Estava installada. 
O SR. S. RAM••s : ··- Estava instnllada, diz o 

illustre deputa·I•J pela província de Monas ; mas, 
S•J:lun.to us principios do nobre deputado pel•l 
Maranhão, pnncopr<ls seguidos por todos, uma 
dis~olução não póde ter lugar senão quando o 
beon . do paiz o e:t•gir ; uão se póde, como se 
cxprirnio o nobre deputa1o pel•) Maranhão, fazer 
uw verdadeiro mal sem que se tenha em vista um 
bem •le grande trausc~ndenc.ia. 

Arguin·Se p·>rém aquelle acto da dissolução da 
CHonara Jos J~putado< em 1842, por'lue a camara 
niio est •va aiuda installotda ; porque a camara 
uã~ tinha mostrado uma tendencia contra aa 
iu~;titttições do psi:z; ou contra os actos do governo. 
Mas dis~olveu-ss e. camara dos deputados em 
l.::ld, e havia ella P•Jr ventura já declarado um 
voto qualquer ~ontrtt a administração ? A respostll 
1\ falia do throno não estava ainda votada. 
Dtssolven.io esse mioisterio a camara dos depu· 
tados em 18U, fazendo este verdadeiro mal, 
que bem teve em vista? Qtial era o interesse 
publico que aconselhou estll medida? Por ven
tura o ministerio du 2 de Fevereiro apresentou 
perante a camara, por el!e convocada novamente 
e por elle eleita, alguma vista de ~dministração, 
que p11ra a levar a effeito não tivesse o apoio 
nessa camara que a dissolveu? Qual foi a lei 
que es!le ministeri.:J propôz {!. c.amara em 1845 ? 
Qual foi a med1da q11e esse ministerio veio pedir 
eoe•l necl!ssaria para o bem publiM, medida que 
Mão tivesse o a~s~ntimento da•Judb camara que 
di~s olveu? E•n vista disto, Sr. presiddnte, se o 
nobre deputado p~l" Maranhão se julgou autori· 
sado para qualificar o acto da dissolução da 
camara em 18!2, c•,mo mesquinho, como partindo 
de vistas particulares sómente, não sei como 
póde deixar da con-<iderar o acto da dissolução 
da camara dos deputados em 18!4 como mes· 
quinho, C••mo partindo de vistas particulares, e 
meramente ten ttentes a tirar a posiçãv nesta casa 
a un~ e entreg .d·a a outros. 

O gabmete de 23 de Miirço publicou um deCJ.•eto 
regut.mdo as eleições ; mas o g>tbinete de 2 de 
F~vereiro exagerou na pratica as disposrções desse 
decret'l cvm in 1uahficavel abuso delle, e fez 
as eiAições com inteira oppre~são da vontade 
nacional. 

O gabinete de 2.3 de Marco, segundo a opinião 
d:1 nobre de.putado, roi provocador das rebelliões 
que apparecên'i.o nas provincias de Minas e S. 
Paulo : mas, se attendemos ao discurso do illustre 
deplltado, não vt>mos apontados senão ractos pos· 
teriores a essag rebelliões. 

Por essa occasião o illustre deputado exclamou 
que Deos perdoasse áqu~olles que forào causa 
!!essas rebd!iões. 

O Sa. D. MANOEL:- E âquelles que a:> fizerão 
não I Eu peço perdao por elles. 

O SR. S. RAMOS:- Talvez o nobre deputado a 
quem me refiro contricto ••• 

ALOUNS SENHORES:- Oh I 
O Sa. S. RA.MJS : - ... e reconheça que algum 

peccao.lo commetteu; mas não me persuado que 
os D)embros do gabinete de 23 de Março possão 
j11lgsr·se culpadvs, e devão ter remorsos. Uma 
das causa:> apontade.s para essa rebellião foi a 
lei da interpret<çào do acto addicional. 

O Sa. M.uuNao:- Não ba tal. 
O Sa. S. Ruros: - Sb nós recorrermos ás dis

cllssões que bouverão a re•peito desta lei, veremos 
que toi o Jllustre deputado pelo Mamobão um 
dos mais fortes defensores dessa lei. 

O Sa. FRANco o&: S.a.' : -Está enganado. 
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O Sa. S. RAMOS : -Eu vi discursos dll nobre 

deput,do do M11rHnhão d··f,.,ndendo a interpretação 
do selo adllicwnal. E' exacto o que eu digo. 

Apontou-SI' tanrbem, Sr. presidente, como cansa 
des!lllS rebelltões, nos manifesto~ que seus cbefe.s 
pubiicáriio, a l~i da .reforma judicroria, qt:e. elles 
declarárào attentator1a da~ hberdades pubh~as ; 
arguimlo-se até que essa lei tinha passad,) nacatnara 
dos deputados de uma maneira irregular e pre
cipitada, tirando-se p,rr manejos a liberdade da 
tribuna, po1s que para não serem ouvidos os 
memoros dt~. opposiçiio, se inscreverão como 
fallando contra a lei nquelles que depois votár:io 
por ella. Se recorrermos ao ex2me dos act,,s 
dessa sess&o, veremos que f·•i o nnbre deputado 
do Maranhão quem nesta casa fallou contra esta 
lei, e votou per ella. 

Assim pois, Sr. presidente, talvez o nobre 
deputado, tendo sido quasi designadamente apou· 
tado pela maneira que venho de expõr, cnmo 
provocador dessas rebelliões, se julgue com culpa 
e deseje o perdão de Deus ; mas não pensão por 
certo assim os membros do gabinete de 23 de 
Março, principalmente depois que nós vimos 
que, reunindo-se nesta camara aquelles que mais 
fortemeute combaterão essas leis, aquelles que 
as j ulgárâo anti· constitucionae~, despeticas e 
arbitr&r"ias, podendo propõr e levar a effdto a 
revogação dellas, nàt) o têm feito ; donde se 
conclue muito claramente que mudárão de parecer, 
adquirirão opinião mais acertada. 

O SR. RoDRIGUES nos SANTOS : - O que o 
nobre deputado diz é contrll os factos. 

O Sa. S. RAMos : - Diz o nobre deputado 
que o que eu digo é cot:tr a os factos : forão 
revogadas essas leis ? Propõz se apenas a mv
dificac;ão de uma dellas no fim de uma sessão 
de oito mezes. 

O SR. R. DRIGOES Dos · Sa.NTOS: -As mais es· 
senciaes modificações. 

O Sa. S. RAMos : - Propuzerão-se modificações 
no fim de oito mezes, na se,sào do anno passado, 
e o projecto re>pectivo appareceu. acompanhado 
d, declaração de que a experieucia ainda não 
tinha mostrado todos os defeitos dessa lei. Esse 
procedimento e o de não se ter proposto a 
revoga~ão da lei que interpretou o acto addic10nal 
demonstra QUtl nenhuma anti·cOirstitucionalidad~ 
e:ltiste neilas ; e convencido de que não podião 
essas rebelliões ter sido provocadas por esses 
actos. 

O Sa. D. MANOEL: - Apoiado : era outro o fim ; 
eu o direi. .. ou a .. tes já o disse ... era o poder; 
que é bom; elles alé já o dizem .•. Eh I 

parlamentares illustres pelo seu saber e por seus 
serVIÇOS deixárlio d" t•:r a<jui a>'SeOt•', e forão 
excluídos, 8r. presidente, t·m occasiào em que 
se achavào ma1s forte~ pelo apvill da opiniiio 
publ1ca aJ .; uirida por suas it1éas de ordem e de 
monarchismo. \.dp,,iados . j Não ~e limitou, Sr. 
prssid•lnte, a pel.,ja aos campos eleitoraes ; muitos 
que estavào c .. ntenrpladiJS nas setas das eldçÕ€S 
como deputados forào tXcluidos de assento nesta 
casa; annullArão se, Sr. presidente, eleiçõt:s de 
uma província inteira 1 I 1 

Parece, Sr. pr~sidente, que o paralleio que o 
nobre deputado lntituio a este respeito, a não se 
escarnecer do bom s~aso publico, só serve para 
tornar mai;. pat~nte a ominosa politica d,, gabinete 
de 2 de Fev~rP.iro. 

Na pacificação de Minas e S. Paulo, disse 
e::~se il!u~tre deputado que se levou- ultra modum 
- o systerna pac1ficador , abrirão-se devaRsas 
janeiriuhas, fizer:1o-se processo~ em mussa 1 Se 
examinarmos os facto~, Sr. pr~side11te. com a 
devida imparcialidade, ve•nos que o gabinete de 
23 de Março deixuu seção plena e inteira, qual 
competia aos tribunaes d<> paiz. 
. O SR. RoDRIGUES Dos SANTos : -Isto. é que 
e escarneo au bour senso. 

O Sa. S.·uzA RAMos · - Os f 1ctos fallão alto em 
abono de~t9. ass~rção. O illustre deputado relator 
da c?:_nm1ssào, . teudo sido compromettido na 
rebelhao de M111as, obteve sua absolvição Ros 
tr1bunaes; o mesmo aconteceu a muitos outros, 
tanto que por nccasiào da amnistia poucos erão 
aquelle:i que tinhào sontença de condemnação, 
poucus aquelles que c•Jnsl'.rva\ão ainda compro
mettimentos judiciaes. Se isto, Sr. presidente, 
aconteceu, se é um fa~to que está a vista de 
todos, como vir dizer-se que Sol levou a pacifi· 
cação ultra modum? 

Mas, Sr. pre~idente, quando o nobre deputado 
fez uma argu ição dt:sta ordem, que já demonstrei 
qne é infundada, ao gabinete de 23 de Março, 
por C6rto se tsqueceu de que o membro mais 
proeminente do l(abinete de 2 de Fevereiro, que 
o nobre deputadu tanto empenhll mostrou em 
elogiar, foi uel~gado do gabiut:te de 23 de Março 
em uma das províncias r.,b~lladas e foi .:juem 
mandou instaurar esses proc.,~sos chamados em 
massa. 

O nobre deputado apontou o f<cto do processo em 
massu, mas não se lembrou que esse processo, não 
cum vistas de perseguição, mas para não dar lugar 
a vingança~ de loealidades, foi mandado orga
nisar pelo nobre ex·mioistco do imrerio, a quem 
o nobre de!Juta<lo tmha, quando fazia essa censura, 
intenç:io de el<•giar. 

O Sa. S. RA:~~os: -Notou o nobre deputad•> 
pelo Maranhão qne. f11zendo-se a eleição depois 
da camara dissolvida em 1842, se reunissem nesta 
casa sómente os homens de um ludo , com 
exclusão dos do outro lado. Não é tão exacta 
esta proposição do illu~tre deputado pelo Mara
nhão; porquanto, Sr. presidente, eu vejo qu~ 
entre a illustr~ mait,ria t~m assento deputados 
que então estiverão nesta casa ; vejo até que 
se tirá1·ão p:•ra o gabinete de 2 de Ft-:vereiro 
ho~t>ns que em 1842 tiverão a<sento nesta casa : 
e como se pórle dizer que se r.z uma eleição 
com exclusão inteira dos adversarios? Mas atteu· 
da-se ainda a outra circumstancia, e vem a ser 
que muitas das pessoas pro~minentes do lado 
adversario estavão r1a época da eleição compro· 
mettida.; nas rebelliões de S. Paulo e .Minas, e 
não podião apresentar-se como candidato"' ; como 
pois censurar-se de ter-se composto uma camara 
com exclusão dos hot:~ens da opinião contraria ' 
E o que vemos hoje, Sr. presidente T Os adver
sarios do gabinete de 2 de Fevereiro forào excluídos 
q uasi inteirament-e dos assentos nesta caaa ; 

Quando pnrém, Sr. presidente, fundnmento 
tivessem as ar~uições que forão feitas pc.r esses 
e outros Srs. deputados, me parecd que não era 
agurt1 a occasià<J mais propr1a, mai~ opportuna 
pt~.ra e lias serem apresentadas. AI(Zuns dos illustre~ 
devutados que repetirão argu1ções semdhantes 
tiverào assento n~~:~ta casa, Sr. prosidente, nessa 
occasiiio, e porque então não levantãrão sua 
voz contra essas perseguições T Nessa occasião 
isso pt•deria servit par11 advertir o governo do 
seu procedimento; mas hoj~ . Sr presid~nte, me 
parece que semt~llwnLe argurção não tem em re
sull.ado senão um desabafo, nada de utilidade 
publica. 

Não póde, Sr. presidente, a administração 
suproJma do estado evztar qutl em alguma occasião 
ap!'areçào excessos em uma ou outra localidade, 
medidas de rigor superfiuas, por exempl<>. que 
fossem exercidas contra homens de certa po~ição. 
Por ex<:mplo, o que disse o nobre deputado a 
respeito de actos que elle affirma terem aido 
praticados com bomens que furão representantes 
da nação T Eu não acredito que o governo pudesse 
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approvar taes actos praticados fóra de SltdS vistas 
e sem conhecimento seu. 

O Sa. RoDRIGUEs nos Sa.NTOS : - Foi o proprio 
autor . Niio deportou senadores 'l 

O Sa. SouzA R.uros : -Não estou ainda !al
Iando disso, mas já que o nobre deputado me 
chama para esta discussão, entrarei nella. 

Sr. presidente, é preciso nttender ás circum
stancias em que Pntão se achava o paiz. 

o sa: F. LEITE :-Peçu a palana. 
O Sa. S. Ra.:r.tos:-Sobre medidas de semelhante 

natureza eu adopto inteiramente a opinião do 
lllus~r': deputado pela provino;ia de Minas Geraes, 
ex·m1mstro dos negocias estrangeiros. 

O Sa. MARINJio:-Eu tambem a adopto. 
O Sa. S. RAlllos:-Não entro, Sr. presidente, 

na discussão se a letra da constituição o autorisa 
ou não autorisa. porque para meu proposito é 
escusada a tndagação. Segundo minha opinião, 
quando a salvação da paiz o exigir, quando as 
circumstancias que devem ser meditadas, pesad••s 
pel~ _goyerno, que é quem póde e deve na occasiiio 
em1tt1r JUIZO a respeito, o governo póLie e deve 
lançar mão de taes medidas. A salvação do estado 
é a suprema lei, e para que não se mate a 
constituição é muitas vezes necessario que o go. 
verno lance mão de taes medidas. 

O Sa. D. MANoEL:-Apoiado; muito bem. 
O Sa. S. RAliiOS:-Sr. presidente, na minha 

opinião é liquido que, ou a letra da constituição 
o autorise ou não, o governo póde, segundo as 
circumstancias e em presença da necess1dade da 
salva.;ào publica, adaptar todas aquellas medidas 
que f6rem necessarias pnra salvar-se o paiz. 
(Apoiados e nllo apoiados.) 

E'" portanto, Sr. presidente, injusta semelhante 
arp;uição. 

F1zerão-se deportações, mRs examiné-se a circum
stancia em que se achava o paiz, attenda-se neste 
exame a opinião do governo, porque é a quem 
compete resolver, é quem pesa estas circum
stancias, quem conhece da necesaidade, quem 
delibera e tem acção. . 

MRs, Sr . presidente, o gabinete de 23 de 
Março, sem se examinar as circumst11.ucias em 
que eutão se achava o paiz, é accusado de ter 
commettido grave falta usando do direito de de
port11r, entretanto que no anno passado, Sr. pre
sidente, eu deste baueo ouvi o nobre e:z:-ministro 
da justiça proclamar perante a camara que o 
governo estava disposto a usar de medidas de 
vigor, de golpes de estado, e os nobres deputados 
se conservárào silenciosos nos seus lup:ares sem 
mostrarem que semelhante proposição lhes fazia 
a menor impressão I · 

O Sa. R. Dos SA.NTos:-E' muito ditrerente. 
O Sa. S. RA.YOs:-Sem duvida, porque lançar 

mão dessas medidas em presença da necessidade, 
de circumHtancias e:z:traordinarias, não é o mesmo 
9ue ameaçar com ellas por abuso de liberdade da 
1m prensa ou cousa semelhante, proclamar o direito 
em Reral sem restricção alguma, declarar l~>gitimo 
o appello aos golpes de estado sem referencia 
ás circumstancias de verdadeira necessiliade .. , 

O 'Sa. R. DOS S.t.NTos:-Qaal foi o cidadiio brazi
leiro deportado por abusos de liberdsde de im
prensa? 

O Sa. S. RAMos : - Não se deportou, mas 
fallando o nobre e:z:-ministro da justiça sobre 
abusos da imprensa, disse que não recuaria 
diante de golpes de estado. 

ALGUNS SENHORES:-Não ha tal. 
Ounos S.ENHoB.ES :-Disse. disse. 

TO:l\10 l 

0_ Sa. S. RA.lllo~:-Nem os pequenos aetos do 
gabmete de 23 de Març.o ficârão em esquecimento, 
sendo apresentados como graves crimes. 

Tirárã.,·se honras, disse o lllu<tre deputado, 
áquelle'! a qu-em havião sido dadas, ao mesmo 
tempo que se as prostituirão a outros. 

O Sa. R. DOs S&NTos:-Muito apoiado. 
. O ~R. _S. RA:r.tos:-Tirárão-se j:lonr"s a quem 

tmhao stdo dadas ; mas, Sr. presidente o gabi
nete de 2 de Fevereiro, procurando f~zer esta 
repa~açào e declarando ~mo illegal este acto, e 
por 1sso de nenhum effe1to a respeito de certas 
pessoas, conaervou entretanto actos de semelhante 
natureza praticados a respeito de outros. 

U:r.t Sa. DEPUTAD0:-0 gabinete de 2 de Feve· 
reiro a ninguem destituio de honras concedidas. 

O Sa. S. Rutos:-0 nobre deputado, a quem 
esto~ respondendo, faz o parallP.lo da adminis
traçao de 23 de Mar~o com a de 2 de Fevereiro ; 
e censurou ter-se destitu!do de honras concedidas 
a certas pessoas, qualificando este acto de illegi
timo e mesquinho : esta consura reverte igual
mente sobro o gabinete de 2 de Fevereiro, que 
procurando fazer reparações a este respeito, 
agrac1ou certas pessoas e exclnio outras, appro
vando por esta maneira o procedimento do 
gabinete de 23 de Março. 

O Sa. R. D?s SANTos :-Não apoiado. 
O SR. D. MA.NOEL ;-Este argum&nto não tem 

resposta. 
O Sa. R. Dos SANTOs: -E' preciso justificar 

que haja direito de tirar estas bonras. 
O Sa. S. RAliiOs:-Repito que o nobre deputado 

a quem esto11 respondendo fez o parallelo dos 
actos da administração dE! 23 de Março e de 2 de 
Fevereiro, querendo concluir que aqnella foi tão 
me"quinba que até destitu io de bonra.s concedidas 
e esta . não. l?igo eu que o gabinete de 2 de 
Fevere1ro sancc10nou estes actos com seu procedi
mento posteriOr, e justificou o direita com que 
procedeu o gabinete de 2-3 de Março. 

O Sa. D. MANoEL:-Isto não tem res;:tosta. 
O Sa. S. RAlllos:-De tudo isto fica ;>atente qu., 

as arguiçõe~ lançadas ao gabinete do 23 de Março 
não são fnndadas, e que muito infeliz foi o nobre 
deputado que se encarregou de fazer o parallelo 
entre esse gabinete e o de 2 de Fevereiro . 

O SR. R. oos. SANTOS :-0 paiz pensa d~ outra 
maneira: jé fez justiça a esta administração. 

O Sa. S. RA:lllos:-Faça distincsção entre o palz 
real e o paiz official. Não regule o nobre depu
tado a opinião do paiz pela sua e pela dos 
seus companheiros. · 

O Sa. R. nos SANTos:-Eu regulo pelo voto 
das urnas. 

O Sa. S. R&liiOB :-Pelo voto das urna.s 1 Parece 
que nada p6de exprimir, quando são os nobres 
deputados os proprios que declarão que o decreto 
de 4 de Msio, que os t~lGgeu, não dà. lugar à liber• 
dade dellas. 

Sr. presidente, eu declarei que havia feito 
opposição ao gabinete de 2 de Fevereiro por <tUe a 
sua política não era nem de moderação nem de 
iustiça . Depois da contestação que se tem feito a 
esta proposição, julgo dever accrescen~ar algumas 
observações ás que em outra occssiiio expuz; pre
tendo mostrar com autoridades que por maneira 
alguma podem ser suspeitas ã illustre maioria, 
que o gabinete de 2 de Fevereiro não seguio a 
politica de moderação que lhe é attribnida. Uma 
das autoridades em que · eu tenho de me apoiar é 
o nobre deputado ex-ministro da guerra qne m11 
precedeu. Ainda ha pouco en lhe ouvi a confissão 
de que o gabinete de 2 de F&vereiro não seguio 
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inteiramente nos actos de sua administr<~.ção_ a 
política que tinha proclamado da moderaçao, 
porque na imprensa se disse-ou nós ou vós,-:
e no senado - guerra ao ministerio. - D~po1s 
de::tta declaração do nobre ex ministro da guerra, 
de accordo com os factos, que fallão ~uito alt_?, 
mas a que os nobres d~p~tados nao . pl'estao 
aUenção alguma, deve ficar fora de duvida para 
os proprios apologistas do~sse R:>bmete, qu.e com
quanto fosse talvez intenção des:>d gabi~ete (o que 
uão quererei 11gora. c~mtebtar) segUir -"" sua 
administração "" pr111ClpiOS de moderaçao e de 
justiça, comtudo na pratica os abandonou logo. 

O Sn. R. Dos S.\:STos:-Mas os factos ainda 
não vierào para demonstrar isto. 

O Sa. 5. R.u10s:-Elles fallão muito alto, mas 
não me refiro a elles porque os nobres deputados 
não lhes pr<!etão attençào, e. porque o paiz os 
preseuciou, e escus11do é refenl-os. . . . 

Outra autoridade em que me apo1are1 e a do 
nobre deput•do por Minas Geraes, t:lt · ~inistro 
dos negvcios estrangeiros, e na dos 11lustres 
membros da maivri••· 

O nc·bre deputado por Minas Geraes, ex-ministro 
dos negocios estrang~iros, tendo a s~u cargo 
mostrar que a administração. d., 2 d~ Feve~~1ro 
uão abandonou nuoca a puht1ca da moderaçao e 
da jllstiça, appellou para . seus actos, para suas 
opiniões, decl!tradas em leis 011 em regul11mentos. 

O SR. R. DOS SA:t.""Tos :-Assim é que se de
monstra. 

O Sa. S. RAYos:-Seguudo a autoridade. por 
c~rto muito valiosa, do illustre deputado por 
Minas, ex-ministro dos neg<Jcios estra .. geiros, os 
~~:alJinetes mais expressivan.ecttl mostrão sua po
lítica pelad leis que fazem passar nas carnaras 
pelos seus regulamentos. E' doutrina ~o illus_t!e 
deputado a quem me refiro, e com CUJil opt_m_ao 
concurdo muito, que 11.ctos isolados d11 admJOI~· 
tração pelos quaes muitas vezes não põde ella 
res!Jonúer, não são aquelles segundo os quaes 
se deve julgar a politicu do gabinete, e siu1 P?las 
tendencias das leis e regulamentos promovido~ 
e eruauados da administração. SenJo assim, por 
outro lado eü. vejo, Sr. presidente, e na sessão 
pas!<ada ainda tive occasuio de ouvir nest:' c•··s•l 
prc•ferir-se que a lei •JUS interpretou o _:1cto 
ad,iicional é anti-constitucional; qt!e 11. lei da 
reforma jtldiciarill. utinguio 11s liberda.les pU· 
blic11s e é attentatoria dos direitos dos cala
dãos: e quoJ o decrt:to de 4 de :.\laiv tira v:\ a 
líherda.1e da eleição e enchia o p•Jder de força 
suffid•)nte para sutr ... car 11 vontade n .• ciunal. O 
illustre d(:putado pr,r Minas r~l<~tor da commi,;são 
estigmatis·•u at.!l a ld da 1·eforma e o •lecreto de 
4 de Maio, dizendo . que a lei Ja reforma e o 
decreto dtl 4 dt~ Maio haviào estabcleciJo ...• E11 
desejo usar da propria éXpress>i<J do noi.Jre de· 
putado. 

O Sa. MAaiNHo' -Um coito damnado. 
O Sa. S. RAMos:-Um coito damnado parn 

aniquUlar lodo>< o~ direitos doa cidadãos. Mas o 
Rabinete de 2 de Fevereiro conservou esta lei e 
decreto, não promove11 a sua revogação, e antes 

--ft.>z-aa eleições- por esse mesmo decreto ; e não 
ae contentando com as disposições delle... exa· 
gerou a força que por elle era concedida ao 
governo simplesmente para pôr embaraço á 
turbulencia. 

O Sa. E. Dos SA....-Tos:-Acha isso? 
O Sa. S. R.ul:os :-Inverteu as vistaa desse 

decreto. 
O Sa. VIL&LLA. TAVARES :·-As bene6.cas vistas. 
O Sa. S. &11os:-Invertendo as beneficas vistas 

desse decreto, qne n:\o erão o11tras senão arrancar 
A turb~~ncia o direito q11a tiuha uaurpado de 

fazer as mesas parocbias, e por consequencia os 
dtlputados, e por tal modo arrogou a si exclusi
vamente o -direito de nomear os deputados que 
compoem estil camara que faz parte da represen
taçào nac;ional. (Nfl.o apoiados.) 

O Sn. VILELLA TAv.&.nEs:-Eu não sou deputado 
do governo. 
-o Sa. s. MARTINS :-Não é pouco. E:>tá muito 
eng~toado se pensa o contrario. Ponhão o barão 
da B•Ja-Vi~ta na presidencia de Pernambuco, e 
veja se sabe deputado. 

O Sa. S. R.-.Mos:-Se é pois pelas doutrinas dos 
regulameroto• tl das lc ls. que se conhece a polit!ca 
de um gabinete, o gabinete de 2 de FevP. reiro 
pelo menos aceit~u e~tas leis que os nobres_ ~e
pulados den•Jminao-Justrumentos dil persegu1çao. 
-Como pois sem renegar . seus princípios ~ suas 
{lpiniões tantas vezes manifestadas, Jfl na tnbuna, 
j:\ na impr~nsa, podem os nobres depu_!ados da 
maioria I:'U:Itentar que fvi de moderaçao e de 
justiça a politica do gabinete de 2 de Feve
reiro 1 

O 8a. R. Doq SA.NTos:-Queria que o goveri!O 
revogao~se leis? 

O Sa. S. R.\MOS :-0 governo não tinha attri
buiçii.o para rev .. gar essas leis ; outros já enten
derão que o g<lverno podia f.,z~r cousa semelhante, 
aind-1 ~stiio em nossa lembrança essas represen
tações agenchdas de proposito, e enderessadas ~o 
governo i•at1mando-o par11. suspender a execuçao 
dessas leis; mas eu não admitto, Sr. presidente, 
que elle tenha esse direito .. De certo o_ governo 
o n:io podia fazer com autorJd_sde propna, m.as.o 
~abinettl de 2 de Feveretro tmha uma ma1ona 
compacta, numer<Jsa e deci•lida, uma mai{lria que 
deso;jaw. ser aproveita•Ja, que clamava todos os 
dias pela voz drl algtins de seus membros :
l!Oauos soldados promptos e dispostos, não ha 
qtlern nos arregimente 1-0 governo não se quer 
aprovuitar da nü~Sa bna vonta•ie : o g•lveroo 
dorme o s,1mno da iudilferP.nça, e nos deixa em 
brigas no qu•rtell (Apoiados.) Não podia pois o 
govoruo revog11.r taes leis, nt~u suspender a e~e
cução delhts ; mas podia propór a sua revogaç:,o, 
a sua modificação, a proveitar·se de tantos talen~os 
qu" !icáriio ociosos (apoia,tos), de tanta patrio
tismo qu" não foi aprüveil!ldo, e fazer appar~c!lr 
umu poliLic:~ sua. destruidora da dtl pers~gUiçao 
dtl · se gabin..to pasdado, revogando essas le1s, que 
s:ln aqu~ua~ pebls qu,1es se conhece melhor as 
vi-.ta" da administraçiio. 

O SK. D. MANOEL :-It~to não tem resposta, 
meu!! amigos. 

O Sn. MAai:SIIJ:-A.inda niio é tarde. 
O Sn. R. D:.os SA.li..'NS: -Espere mais um pouco 

que 1 udo se Cara: não sP. impacitmte. 
O Sa. S. RAMOs:-Para quando esoerão os 

nobres deputados? O gabinete de 2 de Fevereiro 
morreu de v~lbo (risadas) como declar~u o S!· 
ministro d11 fazenda oo senado, e suas VJ»la:s nao 
foriio 11atisfeitas ; entretanto hnje tratiio de r.lógiar 
esse gabinete que, morrendo de velho com 27 
mezes como decl~trou o Sr. ministro da Ca~enda 
(risad~s), os deixou debaixo dessas leis vexatorias 
e dt! perseguição. 

Sr. presidente, eu re:;peito muito as. o~i~iões 
do tllustre deputado por Minas, que rol mmJstro 
dos negocies estrangeiros, e p~r isso não posso 
deixar de procurar cmgir-me a ellas : mas nesta 
occaslão com muito acanhamento devo declarar 
que não posso concordar com a opiniã_o do 
nobre ex-ministro dos negocios estrangeiros, 
quando elle ••• 

O Sa. R. Dos SANTvs :-Como custa isto I 
O Sa. S. Ru~~:os:-C11sta na verdade, porque 
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resp~itando multo as luzes e o patriotismo co
nhecidas do nobre d~>putarlo ex-ministro dos ne
gocias estrangeiros, quando me oppouho à sua 
opinião, por mais forte que S"'ia a minha convicção 
desconfiu tantu d<l mim que me parece que 
est,,u errando ; por consequencia fallo com aca
nhamanto. 

O SR. R. nos SA.NTOs:-Deos o conserve nesta 
disposição. 

O SR_. S. RAMos:-q nobre deputado por Minas, 
ex-mm1stro dos _negoc1os e~trangeiros, para mos
trar que o gabinete de 2 de Fevereiro seguio 
sempre a politica da couc:ihaçilo, foi sempre 
moder_ado, e tão n..oderado ao ponto de até pas<ar 
P•''l" e1ma de faltas, e dt·ixnr de punir delictos 
cnmo estava na sua alçada, fez lembr11r á ca~11. 
as _respostas q ~e forão dadas por autoridades. 
poh~1a~s e offict!\es da guarda nacion~l, quando 
destttu1dos dos SPUs empngos, ou pelo gabinete 
de 2 de Fevereiro ou por e:eus delPgados. 

Não crr,io, Sr. prPsidente, que em uma resposta 
de um empre~ado destituído de t>eu emprPgo, e 
que por conseq uencia empregado mais não é, 
poss~ haver outro crime senão aquelle que estiver 
qualificado cnmo abuso da expressão do pensa
mento, e então não pertenc•• já á justiça publica 
acção para instaurar um processo contra esses 
homens, ou pel<• menos tao pouca util1dade re
sultaria disso, que elogio não merece o gabinete 
de .2 de Fevereiro por ter passado por cima 
dessas imaginadas faltas. 

Mas este facto foi apontado tambem ·não Sl\ 
pelo nobre deputado ex-ministro dos negocios 
estrangeiros, como pelo nobre deputado de Per
nambuco, membro da com~r.issão especial, para 
provar o espírito de iusubordinação que nppq. 
receu no paiz contra o gabinete de 2 de Fevereiro, 
e co!XI elle teve de lutar. Eu não enxergo, Sr. 
presidente, nessas respostas esse espírito de 
m~<ubordiuação que foi .-.otado. 

Eu por certo, Sr. presidente, reconhecendo o 
dire1to que pela lei tinhão as autoridades supe
riores que decretavão as demi~sões de assim 
proceder, ainda que exa!I'es se pudessem Instituir 
a respeito dos motivos que os ievassem a esses 
actos; comtutio uão compete áquelle que é de
mittido averiguar os motivos, mas sim áquelle 
que demitte que é o ju1z proprio e comp~tente. 
Portanto qualifico de imprudentes essas respostaR, 
de criminosas não. 

Mas, Sr. presidente, ainda assim me parece 
que este facto não devia merecer tanta attenção 
do nobre ex- ministro dos negocios estrangeiros, 
e menos ainda o severo reparo do nobre deputado 
de Pernambuco, membro da commissào especial. 

Sr. presidente, nós vimos que um grande 
homem da estado, de reconhecidas luzes. e que 
de longo tempo grandes serviços tinha prestado 
ao paiz, um grande homem de estado que teve 
assento nesta casa no anno passado, e depois 
foi senador pela provincia de Pernambuco, tendo 
sido pelo ministerio de 23 de Março destituído 
de honr11s que lhe havião sido conferidas, res
pondeu fazendo censura a tal acto. Esse nobre 
senador, hoje jà fallecido. e ·cuja!! cinzas nós 
todos tanto respeitamos (apoiados), em sua res
posta à destituição de uma honra, declarou que 
estimava muito proporcionar-se occaslào de apagttr 
a unica nodoa que existia em sua vida pu
blica. 

O Sa. R. DOS S&NTos dirige um aparte ao 
orador. 

O Sa. Souu Rutos:-Não se trata do direlto 
de destituir, trata-se do direito de instituir 
exame sobre o proceder da autoridade superior ; 
e se se reconhece este direito em alguem, não o 
podemos negar aos outros. Nisto pois ha toda 
a paridade. 

~-lei determina,que os delegados e subdelegados 
Se)aO nomeados d entre as pessoas mais eoneeitua
d_as no lugar, gue não sejão envolvidas em par
tidos, de mane1ra qu .. niio t€nbão odiosa saciar 
nem vinganças a satit;fazer. ' 

O Sa. R. nos SANTos; - Onde estã isto es
cripto ? 

O_ Sa. SouzA R4MOs:-Isto está escripto na lei 
e d1ctsdo pelo bom senso, e nem era possivel que 
ao governo se désse attribuiçàiJ di~cricionaria 
e caprichosa a este respe~to ; o govern? não póde 
usar_ da autor•dade s~nao para bem do serviço 
publico, de uma ma11e1ra honesta e conveniente. 
p,,r consequ~ncia, cornquanto seja inc•m testava! 
o d1re1to quP. ~em o governo de dem!ttir di8r.re
tamente os delegados ou :<ubd€legados co:nt11do 
a prevalecer o principio emittido pelo' nobre de! 
pulado da S. P~tulo, que no caso por mim 
apontado, era ndmissivel a resposta do destituído 
por isso que o h>1via sido illegalmente ; !remo~ 
conced"r a quaesquer outros demiltidos o direito 
de responder pela maneira por que respondêrão. 
Senhores, se os demittidos têm direito de 6Xa
min:lr as circumst•lncias da demissão, têm direito 
de r~sponder. O que eu digo é que aquelle que 
dem1tte procede com ~ireito proprio, tl é juiz na 
mane~ra por que ass1m procede, porque a lei 
lhe deu o arbitrio de demlttir, confiada na sua 
equidade e prudeocia. Se os nobres deputados 
não conc~dem aos delegados e sabdelega·los, só 
porque sao delegados e subdelegados, o direito 
de responder, qU:llifican(!o do injusta a demissão, 
tumbem não podem concedt!r no caso que apontei 
o dir~ito de responder, e responder por aquellà 
maneua. 

Sr. presideFJte, eu trouxe este facto, não para 
faz('r censura a quem· o praticou, mas só para 
n10strar que os nobres deputados não devião ser 
tão severos nos reparos que fizerão a respeito 
do proceiimento de pessoas que, uão sendo geral
mente illustradas, mais facilmente podiiio errar ; 
eu trouxe i-to para mostrar que taes erros até 
encontrão ju~tificaçào em uma autoridade bem 
valiosa. 

Sr. presi·Jente, a hora estã adiantada ; entre
tanto já que é a ultima vez que ne~ta discussão 
tenho a palavra, não posso deixar de fazer al-

. gumas reflexões a respeito do que dis11e c lllua
tre deputado pelo Rio de Janeiro, ex-vresidente 
da provincia do Rio Grande do Sul, na sesllio 
de hontem, !\cerca de um discurso que eu proferi 
na sessão do anno passado, sobre o projecto de 
tratad<J com Buenos-Ayres em Março de 1843. 

O nobre deputado ex-presidente do Rio Grande 
do Sul, não se contentuu com a discussão que 
houve a respeito deste objecto na sessão do 
anno passado, e ainda de novo veio levantar 
esta questão. Parece-me, Sr. presidente, que eata 
discusaiio estava esgotada, porque a respeito do 
procedimento do gabinete de 20 de Janeiro. neste 
negocio tantas e tiio eatisfactorias explicações se 
derão, que me persuado quo nenhuma duvida 
restou ao paiz a respeito da justiça desta me
dida, principalmente depois do que muito sabia 
e categoricamente ex(lendeu sobre a mesma ma
teria o illustrado :Sr. ministro dos negocio& 
estrang~iros de então. Não obstante, porém, ainda 
hontem disse o nobre deputado que o pream
bulo desse tratado era indecoroso para o paiz, 
porque, declarando-se illegal o governo de Fructo 
Rivera, e expondo-se os aggravoa recebidos 
delle, entretanto o governo, que depois dsssa 
declaração estava constituído na necessidade de 
declarar a ~uerra ! republica Oriental, vio-se 
na necessidade de pactuar com elle. 

Sr. presidente, no pr<~ambulo desse projecto de 
tratado não se encontra qusanto disse o nobre 
deputado ex-presidente do Rio Grande do Sul. 
Alii não se declara illegal o governo de Fructo. 
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Rivera, e simplesmente se diz que elle é incom· 
pativel com a paz e Sllgursnca do estado, e se 
expoem os aggt:avos de~le _ recebi<tns. Ora, ess_a 
simples exposiçao constttma c governo ".a obn
gaçã•J de dP.clarar a guerra á repubhca On.;ntal ? 
Esta d'sposiçào já tinh!\ sido feit .. anteriormente 
em uma nota do nobre ex-ministro dos n•·gocios 
estrangeiros, membro do gabinete de 23 de Março. 

Ainda repetio o nobre deputado as cenauraa 
contra esse projeeto de tratado, por nelle não se 
ter tratado de lixar os limites do imperio, e por 
não ~e ter estipulado o reconhecimento da re11u· 
blica do Parag•tay. Em outra occasião já se 
respondeu tão satlsfactoriamente, qu<~ me parece 
que esse nobre deputado devia-se ter contentado 
com a respost11. Não era em um projecto de 
tratado que se ia faz•·r em unta circumstancia de 
molllento que se devia tratar de um obj<:cto que 
necessitava de tempo cl de largo espaço. Não 
era em um tratado semelhante ãquelle a que se 
refere o nobre deputado, que se devia tratar de 
um objecto como a fixação de limite:~ _ 

Quanto ll ter-se deixado de iucluir nesse tratado 
um arti(lO de rec<>nhecimento da independencia 
da republica do Paraguay, eu então disse que 
não se podia accusar de imprevidenci!l o g:1binete 
de 20 de J.aneiro, porquanto a consultar-se os 
actos publicas, todos arão conformes em fav'lr da 
iudependencia da republic~ do Paraguay. Tendo 
alia sido muito explicita e authenticament~ pro
clamada pela assemblé>l geral reunida na cidade 
da Assumpção, em Julho de 1811, foi communi
cada pela junta provisoda creada nessa asseRibléa 
geral ao governo de Buenos-Ayres, e em Julho 
do mesmo anno, e este, em vez de protestar 
contra ella, ·a reconheceu por officio de Agosto 
do mesmo anno, e mais expressamente no tratado 
de 11 de Outubro com referenda a esse ofiicio. 
O governo do Brazil, em diffllrentes épocas desde 
1824 tinha nnmeado agentes diplomsticos para 
junto da republica do Paraguay : a>sim sendo, 
não podia o gabinete de 20 de Janeiro prever 
que para o diante, e depois desses actos todos, 
viesse o governo de Buenos-Ayres protestar contra 
o reconhecimento da i!ldependencia da republica 
do Paraguay. 

Mas disse o nobre d~putado que elle, quando 
presidente do Rio Grande do Sul, havia transmit· 
tido uma communicação do Sr. Duarte da Ponte 
Ribeiro , de que o govP.rno de Buenos-Ayre~ 
declarára que o govarD.> do Brazil sem por ~ssa 
maneira fe.zer hostilidade ao governo de Bueuos· 
Ayres, não pod~ria mandar um agente diplom,•tico 
J>ara o Paraguay. O n<.;bre deputado pelo Ri•J de 
Janeiro, que foi miniRtro dos negocies estran
geiros no gabinete de 20 de Janeiro. já explicou 
a iúexactidão em que labora o nobre deputado 
ex-presidente do Rio Grande. Não houve protesto 
algum sulemne do governo de Buenos·Ayres contra 
o reconhecimento da lndependencia da republica 
do Paragaay, houve antes repetidos actns que 
confirmavão este mesmo reconhecimento. Nem no 
facto a que se referio o nobre deputado do Rio 
de Janeiro se vê que o governo de Buenos-Ayres 
se recusasse a que o governo imperial mandasse 
um agente diplomatico para o Paraguay, e sim 

_ póz duvida a que paseasse pelo territorio da 
republlca Argentina. Ora, este acto do gover .. o 
de Buenos Ayres , e sua declaração contra a 
passagem de um agente diplomatico pelo seu 
naquella occasião, não poderia ser motivo bas
tante para o governo imperial dar como duvidosa 
a independencia do Paraguay e entrar em nego
ciações a este respeito, negociações que quando 
devessem ser f .. itas, não o deveriào por certo 
ser em um tratado motivado por clrcumstancias 
especlaea do momento como o de 29 de Março? 

Não era, Sr. presidente, o nobre deputado o 
mal.ll proprio para fazer censuras a um a.:to do 
gabinece de ~ de Janeiro que não passou de 

uma bo·\ intenção, que ficou em um projecto, 
que seria conservado nos segredos dos gabmetes 
a não ~er o nobre deput:.do, como já em outra 
occasit'io mostrei ; assim porém não pensa o 
nobre deputado, e ainda hontem procurou reviver 
uma questão já tão discutida, e na qual o paiz 
esclarecido tem por certo feito justiça qual a que 
a merecem os illustrados estadtstas que tentAn'io 
negodar esse tratado. Aind .. bem que o mesmo 
nobre deputado mostra ter modificado em algum 
t •nto sua opinião a respeito, tanto que, repetondo 
algumas das suas antigas censura>, :obandon"u 
muitas. Em outra occasiào o nobre deputado já 
foi completamente refutado ; as observações que 
de novo accrescenta sà<l tão pequenas, de tão 
pouca significdçào, que julgo poder deixar deres
ponder a ellas, agora que a hora está muito 
adiantada e me acho fatigado. 

Eu concluo, Sr. presidente, repetindo o voto 
quo já declarei c.>ntra o parecer da illustre com
missão especial. 

O Sa. D. M.&.MOEL : - Muito bem I muito 
bem I 

A discussão fica adiada pela hora. 
Levanta-se e. sessão. 

Sessão em 30 de Balo 

PRESIDENCIA DO SR. ll:U!'I'IZ TAVARES 

Su.MMARIO. -Expediente.- Vario.~: proje.!tos.-Dis· 
cuss/J.o do . V9IO de graças. Discursos dos Srs. 
Franca Lc:ife, Carvalho e Silva e Rebouças. 

A's 1ez horas e trea quartos da manhã abre-se 
a sessão, lê-se e approva-se a acta da antece
dente. 

EXPEDIENTE 

U.n officio do Sr. ministro do imperio, trans· 
mittindo a cópia do decreto de 22 do corrente 
que el!lva a 2:400$ a pensão de 1:4008 que actual
mente percPbe a viuva do conselheiro Martim 
Francisco Ribeiro de Andrada, D. Gabrlella 
Fred.,rica Ribeiro de Andr11.da. -A' com missão de 
pensões e ordenados. 

Outro do mesmo ministro, remettendo e. cópia 
do decreto de 22 do col'rente que concede a pensão 
annual de 2:4008 á viuva do cons~lbeiro Antonio 
Carl.>s Ribeiro de Andrada Machado e Silva.
A' mesma commissào. 

Outro do Sr. mmistro da fazenda, envlllndo o 
decreto e documentos relativos á aposentadoria 
concedida a Luiz Vicim d;l C<lsta Delgado Perdigão, 
no emprego de c:~ntador da thesouraria da pro
víncia do Ceará.-A' mesma commissão. 

E' recebida com agrado a offerta que faz C. J. 
Wylep de doze exemplares do codigo do com
mareio hollendez, e o codigo remettido á COID· 
mis11ão de commercio. 

Não he. mais expediente. 
E' approvada sem debate a redacção da lei sobre 

a fixação das !orças de mar para os annos 
financeiros de 1846 a 1847 e de 1847 a 1848. 

E' approvado o parecer da segunda commi~são 
do orçamento que submette ao governo para este 
informar, ouvindo o preAidente da provincia de 
S. Paulo, o requerimento de Candido Borges Barreto, 
correio da academia de scienciaa sociaes e juridieas 
da cidade de S. Paulo, em que pede augmento 
de ordenado. 

Lêm· se e !leão adiados por se pedir a rala7ra 
os seguintes parecere:~ da eommlssao de fazenda : 

l- 0 Sobre a pretençio do Exm. e R~vm. bispo 
de Marianna para correrem na cOrte duas loterias 
de 60:0008 cada uma, concedidas pela assembléa 
legislativa de Minae-Geraes, parecendo 1\ com missão 
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que só se devem extrahfr na cõrte as loterias 
coO':edidas ~ela assembléa geral. 

2.• _Indefenndr> a pretenção da c:amara municipal 
da cidade da Campanha, província de Minas
Geraes, que pede uma loteria para concluir a obra 
da c,•tlêa da mesma cidade. 

3.• Ind..Cerindo o requerimento ·de vig;~rio da 
freguezia da Mecejana, pruvincia d" Ceará, em que 
pede dtus loõeri~<S, que se e.x:tráiào na córte, para 
acab ... r a matnz. 

4.• _ Indefdrindo a pretenção da camara municipal 
Ja vdla Jo "f!batuba, província de S. Paulo, que 
pede perrmssao para fazer correr na côt·te varias 
loterias que lhe forào concedidos pela respectiva 
assembléa provincial par11 a obr>~ da matriz da· 
quella villa. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM: DO DIA 

Julgão-se objecto de deliberação e vão a im· 
primir os seguintes projectoa: 

« A as .. embléa geral legislativa resolvA: 
« Artigo unico. São concedidas duas loterias a 

beneficio da obra da igreja matriz de Nossa Se
nhora da Conceição da freguezia de Macejana, da 
provincia do Ceará, as q11aes serão extrahidas na 
cõrte pelo mesmo plano das que forào conc~didaa 
a f«vor da matriz da capital da mesma província. 

« Paço da eamara dos deputados, aos 30 de Maio 
de 18!6.-Peia;oto d.e .Alencar. u 

« A assembléa gP.ral le~islativa decreta: 
a Art. 1.• Fica probibida a abertura e qualquer 

especie d11 compra e venda de lojas, ar111azene e 
armarinhos nos dia11 de domingn, á exo!epçà') d11.s 
boticas, tavernas, botequins e casas de pasto, sob 
pena de dez mil réis por cada infraccão. 

" Art. 2.• O producto dessas multas será appli· 
c11do tiio sómente ás desp.,zas do culto divino. 

cr Art. 3.° Ficão revogadas todas as le!11 e dis
po~icões em contrario. 

« Paço da camara dos deputados , 26 de Maio 
de l!S!6.- Loper Gama. » 

« A assembléa geral legislativa decreta: 
« Art. 1.• A guarda nacional de todo o lmperio 

será organisada e r.;gida pelas mesmas leis e 
regulamentos que tinhãa os extinctos corpos de 
milic:ias antes da carta de lei de 18 de Agosto 
de 1831. 

a Art. 2. • s~rão alíst .. dos guardas nacionaes 
todos oa cidaJãos quto podem ser eleitores: exce
ptullo-se: 

u ~ 1.• Os senador~& do imperio. 
« 2.o Os eon~elheiros de estado. 
« • 8.• Os otllc:iaes dn exllrcito e da armada, 

assim eff~ctivos eo1nO reformados. 
« ~ 4.• Os clerigoa de ordena ~acraa. 
« SI 5.• Os magistrados vit~tliciuA e os profse· 

aores publicoa de qualquer disciplina. 
cr § 6.• Os carcereiros ll seus ajudantes, que 

Uver&m titulo vitalício. 
« $ 7.• 0$ que por molestiaa ehronicas e lncu

raveJs se acharem lnhabilítados para qu~Iquer 
serviço. 

« § 8.• Os advogados , medicos, cirurgiões e 
boticaríos que tiverem titulo legitimo, estando 
no exerci cio eftecti vo de SUilS profissões. 

cr § 9.• Os caix'liros de qualquer casa de com· 
mareio, Diio excedendo ao numero ds dou~. 

cr Art. 8. • A guarda nacional só serv• c: ·. e amo 
auxiliar da tropa de 1• linha. 

« Art. 4.• Ficão instauradas as instinctas or
denanças com a organisação que o governo julgar 
mais conveniente. 

cr Art. 5.• Nas ordenança• serão alistados to.ios 
os cidadã<1s !J.Ue nl'io podem ser eleitores : exce
ptuão-ae: 

« § 1.• Os maiores de 50 annoa. 
« § 2.• Os que por moleatias incuraveis não 

podem prestar serviço. 
« f 3.• Os estudantes matriculados nos cursos 

jurldicos, escolas de ~edicina, seminarios episco· 
p11es e outras academtas 011 escolas publicas, 111na 
':'e~ ';lUa frequentem as aulas ; os quaes tambem 
ficao !_:lentos de ~erv1r na guarda nacional, embora 
po::~suao a~ quahdades 11ara eleitores. 

<< ~ 4. •_ Os dous caixeiros de qualquer casa de 
commerc10. 

« Art. 6.• As ordenanças esti\o subordinadas ás 
autorida~es. puliciaes e_ c~iminaes, aos presidentes 
das provw~las, ao mmtstru . da justiça, e todo 
o seu servtço será meramente policial. 

«_-'\_rt. 7.• Ficão reVJiZadas t<lJas as leis e dis· 
pos1çoes em contrario.-Lopes Gama. » 

O Sr. Lopes Gam.a:-Sr. presidente, está 
na ordem do d1a um proje~to que reforma a lsí da 
guarda nacional. Eu examinando este projecto 
com a att~nção de que sou capaz, vejo qu<l ella 
ainda não satisfaz aos desejos de todo~. Todo o 
mundo foge da guarda !!acionai que está debaixo 
das ordens da policia, oinguem quer sorvir á 
policia, o homem il•l certa ordem, que tem certa 
educação não quer estar levando Cllrtas, executando 
ordens até de inspectores de quarteirão. Ea pois 
t1ve a lembrança de apre~entar este projectu 'lua 
se acaba de lêr ; quero que elle vá a uma com
missão, para que ella, eJr.aminando a legislação 
e rogulamentos das antigas milictas, emitla com 
franqueza o seu parecer sobre elle. 

O Sa. PRESIDENTE observa que, tendo já o pro
jacto sid(\ julgado objecto de deliberação, quan<io 
entrar na ordem dos trabalhos terá lugar o pedido 
do nobre dAputado. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continúa a discussão do voto de graças. 
O Sa. VIEIRA DA CtniH.&. (pel~ ardem) pede o 

encerramento da discussão, ca.so haja o numero de 
discursos preseripto no regimento. 

O Sa. 1° SEcagTARtO informa haverem já sido 
pronunciados 7 discursos contra e 9 pró. 

O S&. PRESIDENTE consulta a camara se julga a 
m>~teria suffictentemente discutida. 

A camara deciJe que nào. Continúa portanto a 
discu~sào, e tem a palavra o Sr. França Leite 
para rtlsponder. 

o Sr. FraD.Qa. Lotte: -Sr. presidente, e11 
teria cedido da palavr11, 011 antes ndo a teria 
tom!ltJO se P•lr vent11ra os nobrtts deputados da 
opposição não ventilassem q11e,;tõea que julgo 
neces2nrio que ~ejtio t11rmtnadas de uma maneira 
mui clua, mui positiva para serv1rem de regra 
é.~ administrações futura~t , porq11t>, Sr. presidente, 
parec"·me q!.le teuho razão p •ra d~sconftar um 
pouco que e11saa adaJini.;traçlles passadas se possiio 
corrig1r dos erros que commettêriio, visto o alarde 
que seus alliadoa fazem dellea. 

Q•tando fallei sobre o vot:J de g~aças, eu tinha 
annunclado á camara que uma parte do meu 
discurso veuaria sobre a política interna; mas, 
tendo pasdado a bora, estando a casa quasi deserta, 
julguei que não me devi~t occupar deste ponto. 
Hoje QUP tenho a palavra, parece que me deveria 
occupar unicamente delle, deixando os nutros no 
estado a que os tem levado a discussio ; mas 
julgo que devo f>lzer algumas pequenas observações 
sobre a política externa. Os discursos dos nobres 
ex-ministros dos negocias estrangeiros, tanto do 
deput&dQ por Minas, oomo do deputado pelo Rio 
dtj Janeiro, me derão materia para ofterecer é. 
csmara ainda algumas ligeiras observações sobre . 
eate top\co. 

O nobre ex-ministro dos negocias estrangeiros 
deputado por Minas. leu á casa varioa documentos 
relativos ã missão do Sr. visc\lnde de Abrantea. 
Por esses documentos mostrou S. E:t. que o nobre 
visconde não foi tratar com a França e Inglaterra 
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a respeito· da intervenção do Rio da Prata; mas, 
par occasiiio de S. Ex. lêr as respostas que re· 
cebeu o mesmo Sr. \'isconde dos ~overno!l inglez 
c francez, eu fXclamei:-a Provi•iencia nos pro· 
tege-1 Co~m dfeito, Sr. presidente, eu julgo que 
foi umR protecçãc muito pronunciada da Pro
videncia niio nos a·~harmos hnje C<l lilplicndos na 
guerra do 'ªio da Prt1t11. I_ A Ingla~erm e a Fran~a 
não qutzerao a nos•a mtervençao. r.:IRs der:-.o 
positivam~nte em resposta uma que não admittia 
por causa de complicações que havia entre tlla e 
o Brazil. outra porque niio queria fazer mal ao 
Brazil. E~ta resposta do governo francez pareca
me que deve s~r recebida no paíz com muito 
especial a~:rado, f>Orque do contrario nós estari11mos 
compromt>ttidos nessa intervenção armada. 
.c, utentando ·me com ~sta observação, p•lssarei a 

fa\l!lr Sl'bre o;; topicos do discurso que hontem 
aqui pronunciou o nobre deputado pelo Riu de 
Janeiro. 

S. Ex. quiz justificar o tratado de alliançn com 
Buenos·Ayres ; para isso recorreu primeiro I'IS 
provas qu~ ·pxistilio na secretaria contra o governo 
de :Montevidéo, dem:ml'trando que ~lle intervinha 
ou auxiliava aos di~siden"tes do Rio Grande do 
Sul; que essas provas Pt·ão tão convincentes que 
o governo d·o Brazil niio podia deixar de reconhecer 
a evidencia que ellas produzi:'io : em sesundo lugar, 
que a c<Jntinuaçiio da neutralidade nos negocias 
do Rio ãa Prata não era mais possível para com 
o Brazíl depois dessus provas ; que nece~sario foi 
sabir dessa posição terrível, e um meio que se 
apresentava era o tratado de alliança com Buenos
Ayres. 

Sr. presidente, eu admitto a exístencia dessas 
provas, mns eu não admitto como medida v~nta
Josa a necessidade da alliança com Bueno!I·Ayres; 
não admitto ainda que, apezar dess•\s provas, a 
continuação da neutralidade no Rio da Prllta 
fos~e um mal para o Brazil. Eu considero que 
houve bastante precípitaçã", bastante imprudencia 
da parte do governo brazileiro para, á vista 
dessas provas, ir logo contractar uma alliança 
offensiva e defensiv~< com Buenos-Ayres. Esta 
'Precipitação, E>ssa imprudencia foi mesmo com
provada por S. Ex. o ex ministro dos negocias 
estrangeiros, deputado pelo Rio de JRneiro; elle 
disse : - olhai que o tratado é de Março, e o 
ministerío entrou em 20 de Janeiro-- Ora, em 
tão pouco es!)aço tomar-se uma responsabilidade 
tão alta p&ra o pah:, uma responsabilidade que 
poderia trazer males infinitos para o futuro. 
porque, se não fosse a Providencia, nós estaríamos 
hoje n'uma p<~Biçíio bem triste I E' com etr<Jito 
muito para estr,,nbar tanta precipitação, tanta 
imprudencia l 

Senhores, os destioos das nações, a paz, a 
tranquillidadll dos povos não devem ser arriscados 
senão com muita circumspecção e prudtncia ; 
pnrque uma precipitação pôde trazer immensos 
male~ que fação a rui-la e a desjlraça futura : 
se existião essas provas convincentes de que o 
governo de Montevidéo intervinha contra nõs 
auxiliando os dissidentes do R1o Grande do SuL; 
se o governo do Brazil estava disto convencido, 
devia pedir ao governo de Montevídéo .uma sa
tisfação des&llS agjfravos ; e qual foi a satisfação 
que o governo do Br.azil pedlo ao de Montevidéo 
a este respeito' Onde e~<tá ella? Qua.,s forão cs 
meios empregados para obtêl·a satísfactoriamente? 
A camara, como eu, está convencida de que 
taes mlllos regulares entre !UI nações não forão 
empregados nesta collisào; custa· me, senhores, 
acreditar como pôde a administração de 20 de 
Janeiro pensor que com este tratado de alliança 
o Brazil ficaria em melhor posição t Que garantia 
tinha a administração de 20 de Janeiro de que 
esss tratado de alliança seria fielmente executado! 
E' certam-ente maravilhoso que uma administra
ção que tinha documentos comprobativos da 

pouca fidP.lidade que se tem em Buenos-Ayres 
IlM principios dN~ dirAÍt•IS <las g~nt P.s. do mão 
trntamento qull tem soffrido alli os diplomatas de 
differentPs naçõ•s, da inlratabilin&.de do Sl'u go
v<•roo fiz .,~se com tanta vrecipitnç:io um tratado 
de allíança que, f,>rtifi.eando cada vez mai~ P.Sse 
fZOverno, podi•\ pôr em perigo a independencía de 
Mrontevidéo, e envolver-nos depois em uma guerra 
co1-1.1 esse !lllisdo l Senhores, n proprio ex-ministro 
dos negociü~ e•lran~eiros, membro da r. rninis
tr:\ção de 20 de Janeiro, f~z leitura á camara de 
urn catalogo de ministros f' consules de diffdrentes 
nações maltratados em Buenos-Ayres, pelc1 que 
suas respectivas nações têrn Ru•pendido com o 
seu gov&rno suas relações diplom>tticas sem até 
o pr.!sente ter•"n, e, apezar dc>sses documentos, 
não viu que com esse tratado de allíança, uma 
vez Buen'>s-Ayres livre dos su"l'ls e dos emba
raças que Ih~ levantava MnntPvidéo, niio seria 
menos intratavel e menos justiceiro para com os 
outros povos l 

E11 niio me demnr :1 rei mais sobre este ponto, 
porque a camara tem convicção dos erros dt:lssa 
polilica: eu vr.u entrar agora para o campo para 
o quaL os nobres deputadoc; da opposiçlio têm 
cClnstantemente desafiado a maioria. Eu confesso, 
SPnhore~. que este campo não será jámals expl·l· 
rado; elle é tão fertil em cous~s extraordinarias, 
que por mais que se diga, por mais que se fali e, 
não é possi vel esgotn a historia funesta desses 
tempos. 

Um nobrA deputado, f·•llando bontem sobre a 
política interna, disse que elle ju~tificava os 
actos do mini~terio de 23 de Março com a salvação 
do estado, e chamou em apoio de soa opinião a 
doutrina que o anno passado ouvi"llos ao nobre 
ex-mini~tro dos negocias estrRugeiros, de que as 
deportações erão justificadas por esse motivo da 
salvação do esta•.lo. MRs é de notar, senhores, 
que o gabinete q:le decretou as deportações não 
as encarcJU l~omo motivo da salvação do estado; 
a commissão <;ue deu um parecer a este respeito 
tsmbem não encarou o negocio por este lado; 
julgou que taes casos erão muito claros na 
nossa legislação. Eu confesso á camara que o 
acto praticado pela administração de 23 de Março 
é um acto que não acha exemplo seuiio na 
convenção francez", e nos primeiros tempos da 
independPncio do Brazíl. 

A deportação é uma pena consignada P.m legís· 
!ações autiquissimas : os romano", nos tempoa 
do~ imperadores, estabelecllrào esta pena : aquel!e 
que, tendo sido banido, reentrava no imperlo 
rama. no, era condemnado á deportaçll.o; SA tornava 
a entrar, era condemnado a trabalhos publicos, 
privava·B<'·Ihe do soceorro da agua e do fogo ; aa 
deportações eriio sempre fãitu para as Ilhas do 
imperi<J romano. E•t1.1 legislação nll.o foi adoptada 
entre povo algum de que eu tenha noticia ; pela 
revolução franc~za, a convenção, promulgando o 
banimento contra a nobreza e o clero, lembrou-se 
dE'I impór t ·•mbem outra pona ; bania-se do 
territorio francez, e dizia-se quo os que voltas
aem a este territorio t~erião cv.ndemnados a uma 
depvrtação fôra do continente, se voltassem 
outra vez ao continente, serião condemnados a 
tr>1balhos perpatuos. Esta legislação foi com 
muitas moditlcações inserta no actual codigo peual 
da França ; neste codigo se procurou a origem 
da legislação, foi-se tirar do direito romano ; 
decretou-se que o banido que tornasse a entrar 
na França Reria deportado, que o deportado que 
voltasse á França. seria eondemnado a trabalhos 
perpetuas, se fosse preso em qualquer parte oude 
dominassem as armas francezas, seria recondozido 
ao lugu de sua deport•ção. Mas é neceesario 
que a camara attenda que tudo isto é ama pena 
estabelecida pela lei, julgada, imposta pelos 
jui7.es ; bem se vê pois que esh pena de depor
tação não é tal qual o procedimento do governo. 
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O procedimento do governo na minha opinião é 
inteiramente inqualilicayel, não póde ser confun
dido com a pena de deportação: 1•, porque ella 
só é applicada àqualles sobre os quaes tsm 
recahido a pena do banimento : em 2• lugar, 
porque a deportação é 11empre feita para urna 
ilha do domínio da nação que deporta; em 3•, 
lug,tr, é que esta pena se julga muito mais 
rigorosa, e é com eff~ito mais infamante do que 
a pena do banimento. Mas o governo do Brazil 
o que f.;<;t ? Pegou em cídadàos inermee, pais de 
famílias , pacíficos, metteu-os a bordo de uma 
embarcação, e mandou -os lançar em uma praia 
estrangeira. 

Sr. presidente, para avaliarmos a atrocidade 
deste procedimento, é necessario que a camara 
se recorde que os governos f.,rão instituídos, nlio 
para satisfazer ás paixões dos indivíduos que têrn 
autoridadP., mas para g"rantir a todos os indivíduos 
gozos naturaes, gozos sociaes. Todas as vezes que 
o governo falta a esta obrigação perde a qualidade 
de governo, não é senão um usurpador, "ilm 
tyrannu, que dà direito á sociedade 8ara tirar· 
lhe a autoridade que lhe confiou. s bomEms 
em >'ocíedsde não admittem aquellcs direitos que 
receberãl' da nature:za, nem tambem aquellas afflli
ções que são filhas das primeiras impressõe~ ; 
estas impressões, as doces recordações de família, 
de commodos, de sociedade com aquelles com 
quem se está em contacto, são direitos q11e o 
homem conserva da naturez!l, e que o governo 
illustrado sabe d1rigir para levantar o patrio· 
tismo de um povo ; destruir no cora.yão dos 
homt:Jns estas atreições é recusar esses grandes 
sacrilicios dos individuas que nos tempos criticas 
de um povo fazem a mais solida gloria nacionlll ; 
é desprez~Lr com elles os elementos de patriutismo 
que ~ó póde dar a vida e seção a uma nação. 
R~corde-se a camara quanto entre os romanos os 
seus peuates, e entre os inglezes os seus direitos. 
Entre estes povos o procedimento da adminis· 
tração de 23 de Março, de que fomos vict1mas, 
é desconhecido. O govtrno qu~ usa de taes m~ios 
t em fultado a <>s seus deveres , tem destruido a 
ld de social>ilídade, tem destruido o• liam~s que, 
preoden.io os homens por suas affdçõcs naturaes 
ao paiz, os co11duz a esses duros e pesados sa· 
crificio:~ que constituem os heróes e fazem a mais 
gl.,rioaa pagina da histor1a das nações l 

A. con:<tlt.uiçlio, Sr. pr~sideute, s~ndo foi ta da 
maneira porqua se och11, capaz de constituir a 
gloria de um grande P•JVo, de causar inveja o 
ciumo a outros, nrto podia esquecer direitos que 
são iuallenav.,i~ no ho111em : cousignc.u e:~te di· 
reil.•l quando g .• rantio uo cidadão n direito plllitico 
de poder rll~idir e sabir •lo p11iz voluntariamente 
sem outra condição que os regulam~ntns de 
policia. O governo qu~ tem obrigaç:io de velar na 
manutenção doR dire1tos individuaes, na segurat',.ça 
pesso.-.1 dos indivíduos, os deporta, viola tudns 
as saas obrigações: em lugar de vigiar sobre 
esses direitos, elle entrega os cidadãos á policia 
do estrangeiro I (Apoiados.) Forra· se do seu 
dever, forra-se da sua t!Hli:; rigorosa obrigação, 
para entregar indivíduos á policio~ do estrangeiro ; 
e qual policia 1 A essa policia de mera segurnnça? 
Não ; á; policia da desconfiança, á policir.. que 
vigia constantemente todos os passos do indi
viduo, receiosa da nota que lhe infunde uma de
portação. E é semelhante governo que se ousa 
defender 1 I 

O nobre deputado pelo Piauhy, para justificar 
tão iníquo pr•Jce:ier, escudou·se na opinião do 
nobre ex-ministro dos negocios estrangeiros, 
emittida com grande admiração nesta casa o anno 
passado quando uisto se fallou. Eu o anno passado 
não quiz responder a essa estranha proposição 
do no-ore ex-minir~Lro, deixei-a ir • .Mas sabei!l 
vós quando se devem dar os golpes de estado 1 
:&s&ariõ P9r ventura os golpes de estado depen· 

dentes das paixões br11tae!l dos individ110s que 
têm autoridade 1 Senhores, os golpes de estado 
(eu disse o armo passa.í\o, e não quero q11e se 
demitta. da sociedade estas .tuas idéas co-rel~tivas, 
golpes de e;;ta..lo e rólsistencia, quero que se 
mantenhão no paiz, porqu!l destruídas estas duas 
idéas na sociedade, temos os dous grandes pe
rigos, ou a tyrannia ou anarcbia): os golpes de 
estado são para o governo o mesmo que é para 
o individuo aggredido o di•·eito contra o aggressor; 
ambos este11 direitos, um com relação aos indi
vid uns. outro corn relação á sociedade, têm 
condições sem as quaes não são jámais justifi
caveis. E•tas condições, senhores, consistem: lo, 
na exclusão de todo outro qualquer meio para 
se salvar; 2•, na eflicacia. iuf~llivel do meio 
empregado ; 3•, certeza do mal que se quer evitar. 
Ora, . pergunto eu, nas deportações brutaes do 
g •binete do 23 de Março concorrião estas condi
çõ~s essenciaes ? Quaes forão os homens que elle 
lançou fóra do paiz ? Quaes erão as armas que 
t.inbi\o 1 Quaes as forç:ts que maneja vão 't Qual 
a intluencia no paiz que os rodeava 1 Qual era 
o estado em que se achavão quando forào bru· 
talmente deportados? Presos em ergastulo, apenas 
se l!Jes permittia que alguem os visitasse, mas 
escrevendo nome, morada, oceupação, etc. , e 
depoiS pegll-se nesses homens e Htirã·>-o:; nas 
praias dos estrangeiros l.... Sr. presidenti, um 
procedimento tal bonra maia às víctimas que o 
soffrêrão do que á administração_ brutal que o 
praticou (apoiados) ; as victi.oas derão ao mundo, 
a Europa e~pantada de v er semelhante procedi
mento, uma idéa de alta preponderancia no paiz; 
deriío uma idéa de que o governo era tão anti
nacional, que quatro homeus inermes, presos, 
o fazião tramar p ela unica idéa que S<l tinha de 
estarem elles no paiz ,. post•> qu~ debaixo dos 
ferros dessa administração. E são estes os golpes 
de est>~do que se ousa defender 't 

Eu sinto que não esteja na casa o nobre 
deputado pelo Rio de Janeiro, membro daquella 
administração ; eu lha queria explíc:.r a razão 
por que não o aecusava. (Erttra o Sr. Paulino.) 
::>r. pre1:1idente, quando o n ., t>re deputado faltou 
pela primeira vez, col!ocou -se numa posição 
muito difficíl ; foi para fazer-lhe sent1r que elle 
se deslocava que eu lhe dti um aparte. Não me 
lembra bem da phrase de que usdi ; mas fallei 
em provocações e deportacõe~, e o nobre depu· 
tado, cheio de orgulbo, gr1tou: - Accusai-me, e 
se não me a.ccusats, eu vos direi que ci por falta 
ue coragem.- A~"ra eu explic:lrei a.o nobre depu
ta<h porque não o tenho accusado. 

Deve o nobre deputado le mbrar-se que aquelles 
que resistirão com soberano desprPzo ás suas 
p•lrseguiçõe~. aos seus ergastulos, ás suas cobortes, 
não são homens para tremerem do nobre depu
tado. (Apoiados.) Se não acct1s1lrão o gabinete 
de 3 de Março, considerações de uma !'!ta im
portancia imperarão sobre nós, nós obrigárão 
a demittir este direito na convicção -.le que 
poderíamos servir melhor A corôa. 

O paiz vio, e o nobre deputado não ignora, 
qual foi a minha condueta na sessão do anno 
passado : todos virão que eu não dei á adminis
tração de 2 de Fevereiro o apoio que lhe deu a 
casa ; que eu censurei muitas vezes os seus actos; 
que eu desejava, e o declarei muitas vezes, que a 
uma política de imparcialidadt>, de justiça, r;stives.!e 
unida uma política de energia para o paiz e para 
fóra do paiz : por consequencia, eu não sou 
suspeito quando digo que a maioris da casa 
proctdeu com t~olitica e eum inteira prudencia. Sr. 
presidente, quando se trata de julgar a conducta 
dos homens políticos, é necesaario :~!bar para a 
po~ içiio em que elles se achão collocados, porque 
essas posições trazem Cl)msigl) tantas circumstan· 
cias, que um& J?Olitica que elles adoptarião em 
uma oa~ra pos1çio nio podia nem devia ser a 
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mesma na posição em que se acha vão. Se lar.çarmos 
as nossas vistas sobre o estado du Br>~zt.l em 
1842-43 nos convencerêrnos de que o ptuz. ~e 
achava em uma posiçiio difficil, em utna po~u;ao 
ameaçadora para a corôa e para o futuro do 
mesmo paiz, em uma posição excepcional. Em 2 
de Fevereiro a corôa dtulittio o ministerio de 
20 de Janeiro, formou o novo ministerio, e 
impóz lhe como primeira condição a conciliação, 
a justiça, o ~;squecimento do passado. Estn c.>n· 
diçiio foi realisada pela amnistia : os nobres 
d.-putados que se 11chavão então nesta .c~sa a 
estigmatisá.rão ; mas a corôa, firme e dec1d1da a 
levar ao fim a politica da conciliação; do es
quecimento • d1ssoh•eu a camara , e nós nos 
achamos aqui talvez quando menos esperavarnos. 
(Apoiados.) 
· Ora, qual deveria ser a conducta da maioria 
desta casa, chamada para correspünder ao voto 
da corôa 1 Devia ser uma conducta de hosttlidade, 
uma conducta de vingança, uma conducta de 
persPguição 1 Não, não de cer1o ; era a con•lueta 
da conciliação e do esquecimento que a corõa 
tinha apresentado. Se pois era este o programma 
que a maioria. da camara tinba de executar e 
desenvolver, como é que dle iria revolver factos 
que, confesso á camara, des&java ver riscados 
da hbtoria elo Brazil 't E para que '! Puu excit>lf 
a odiosidade? Não vê pois o nobre deputa<Jo que 
estas consideraçõ~s politicas d .. vem prevalecer 
muito no sni•no dos homens polit1cos? No animo 
de uma camara que é ch,.mada para desenvolver 
o pensamento da corôa? Se vê, deve-se confessar 
que não é falta de cora~em. 

Sr. presidente, direi pouca cousa sobre uma 
proposição do nobre deputado pelo Piauhy ácerca 
das graças. Elle comparou os agraciados r·ela 
corõa com aquelles qu~ são chamados para exercer 
empr,•gos por confiança da administração ou da 
polícia : disse que se a uns uão se fazia 
injustiça nem injuria, nem provinha mal algum 
ao prestigio da corõa com as suas demissõ~s. 
tambem niio provinha a outros. Eu quizera 
que o nobre d6putado désse o devido valor ás 
graças emanadas da corôa; ell•tS são o ornamP.nto 
das monarchias; se vós a~ despodis d ;\ monarchia, 
a monarchia ficará sem valor algum. Emquauto 
deleitados e subddegados não são mais que pes· 
soas · chamadas para satisfazer a um pensamento 
da admmbtr~>tão, a~ g•·atas da corôa ~ão muitas 
vezes o premio de relevantes S6rviços, si1o a 
moeda com que se excit:l os altos sacnficius que 
const1tutim o~ heróds. Se vós tornais as llraças 
dependentes dos capricho;; a:imsteriaes, destruis 
este grande ~stímulo para as altas acçõ.:s que 
coust1tu•:m entr~ as nacõ ~s a sua gloria, o seu 
respeito. 

posta ao desprezo, á odiosidade. Vê -se pois que 
entre os procedimentos extraordinarios da admi· 
ni~traçào de 23 de Março houve procedimento 
qua não pôde ser encarado pelos !homens de 
senso commum senão c:;omo uma conspiração muito 
postttva contra a monarchia, como para desprezai-a, 
para entregai a ao dt>sprezo, á jndignaçào publica. 

Sr. pres1dente, entrd nesta discussãv, porque 
os nobres deputados constant;~mente estíio cha
mando a maioria par,, este terreno; desejava 
cal~~or · me, não fallar mais nisto, porque não 
desejo senão que a maioria desempenhe o que 
lhe foi recommendado pela corôR, que acabe este 
systema que se Aucetou da conciliação. Os nobres 
deputados têm uma prova Jisto no projecto de 
eleições, em que todos os interesses são harmo
nisados. De passagem porên: direi sempre alguma 
cousa ao nobre deput~~odo pela Bshia. 

O nobre deputado principiou o seu discurso 
em um destes dias lendo uma circular mandadP 
pelo ministed .. de 23 de Março contra aquellet> 
que elle cham1Lva seus inimigos : o nobre depu
t:\dO horrorisou-se da linguagem dessa circular. 
e, lendo-a, pen;;ou que nos fazia sahir do nosso 

· proposito. E.1ganou-se, pnrque a linguagem que 
o nobre deputad1.1 vio naquella circular, era de 
todos os documentos dessa administração, era 
linguagem de seus jornaE>l:', era linguag~m pedida, 
emprestada ao governo de Buenos-Ayres. Notai, 
senhores, que em Buenos-Ayres sào selvagens 
unitarios aquelles que não pensão com o go-v"rno, 
entre nós en\mos vandalos, porque não pensa· 
vamos com o governo. Veja-se o rel•ltorio offe· 
recido á coróa para a. prévia dissolução da camara; 
confesso que sorprendeu-me ver que os ministros 
que se sentavüo nos cons'llhos da corôa não 
temêriio os exemplos que a França lhes •·fferecia. 
O principio desse relatorio e com pouca d1fferença 
copiado do priccipio do relatorio de Polignae. 
Polignac fazia a maior guerra, attribuia todo;; os 
m~le;; da França á liberdade da imprensa; o 
R•• binete de 23 de Março attribuia todos os males 
do Brazil á lil:>erdade do voto. Mas não vê o 
nobre deputado que essa foi constantemente a 
linguagem aesse gabinete 1 Tinhamos outro epi
theLI.l senão o de vanua!os? O nobre deputado 
~:;ab~ e penso que tambem lhe !oi applicada esta 
palavr:1- vandalos. 

O Sa. GoMEs nos SANTos : -Esteve na oppc
~ição, participou comuosco. 

Não me lembr<1 na historia portugueza que se 
procedesse de uma maueira tão extraordinaria 
como proced<lu o gabinete de 2:3 de Março a res
peito do~ agr<tciados pela Nrôa. Sr. presidtnte, 
se abrirmos a legislação portugu~za, nós acha
remos decreto de cxautoração, degradando pri
meiramente da nobreza, das dignidades alguns 
individuo;; criminosos, referin.lo-se nesges dec!etvs 
:lS razões por que a,;;;im se procedia . Nós veremos 
ainda nos julgamE:ntos dos réus: lo, uma sentença 
de degradação de honras ; 2o, uma sentença de 
penali<ladé. Abrindo-se os processos feit<•S no 
tempo do marquez de Pombal, coJ,tra aquelles 
que intentArão contra a vida do rei, vós achareis 
estas condições; no tempo mesmo da inquisição, 
não se p~uferia sentença de penalidade, sem 
primeiro proferir-se sentença de exautoração. Os 
militares de alto crime condemnados em conselho 
de guerra erão prime\ramenta degradados óe suas 
honras. Assim é que se devia proceder nas monar
chias ; mas quando se considera que as graças da 
monarcbia têm tanto val'.lr como as reprtsentações 
\heatraes, eu uão sei como a monarcb.i& não está ex-

O SR. CnELIIO BASTOs:- Honra lhe seja feita. 
O Sa. FRANÇA LEITE:- Por consequ.;ncia, esta 

linlluagem não é para mim estranha ; é a lin
guagem da a.tministração dP. 23 de ~larço ; ella 
nào encontrava merito senão naqullllt5 que a 
rodeava, nãu encontrava probid;tde senão naquelle 
que a rodeava, não encontrava direitt'S aenno 
n·aquelle que a rodeava; tudo o mais era vRndalo 
4u~ dr,via ser perseguido com quanto era possível 
lembrar-se. 

Sr. presidente, se eu entrasse em uma analyse 
mais rigoro:>a dos actos dessa adwinistração •• 
não mE> seria difiicil comprovar á camara que 
esses actos, as suas opiniões, a sua vontade, tudo 
P.ra encamin:1ado p:lra fazer Clihir a corõa da 
joven fronte que a cingia, que se nos pintando 
di ;tnte do n•.>sso joven e amavel monarcha como 
inimigos encarniçados da cor ~ - •, como homens 
sem moral, sem religtão, não tendo outros desejos, 
outras vvntades senão a dissolução de todos os 
vínculos sociatJs, senão a ruina da monarchia e 
das instituições do paiz ; essa administração 
parecia predispôr tudo para a quéda do imperador, 
preparava o paiz para recehêl·a. l!a.ja· vista a 
sua imprensa ; é por essa imprensa que se pro· 
clamava que o imperador para ter honra, para 
ter glori'l• se Minas tivesse algum triumpbo. 
devia abdicar ; e abdicar em quem 1 O imperador 
pod1a dispõr d.e uma corôa que não lbe p~rtencia. t 
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Quando não eslava provado que não teria uma 
próle? No emtanto er>tmos arrr.ueados d"s braços 
de nossns mulheres, de nossos filhinhos, e lan· 
çados em praias llStrangeiras, entregues á sua 
policia, como fataes á monarchia. Tal foi o 
proclldimento, Sr. presid~nt~. que, querendo eu 
sahir de Portugal , o mir.istro brazileiro quiz 
impedir me nao me dando passaportes, foi-me 
necessario sabir com passaporte portufZolez, eom 
o qual fui á HPspanha. ChPgando á França, o 
ministro brazileiro que sabe qual é a po,ição que 
occupa, tomou-me este passaporte e deu-me outro 
para ir para onde quizesse. Pensa a camara 
que este procedimento do ministro brazileiro em 
Lisboa foi reprovado pela administr oção? Não ; 
ell~ respondeu que obrára muito bem. 

Sr. preNideute, eu não quero ir além : sinto que 
o nobre deputado pelo Poauhy me chamas~e para 
este terreno. A caonara sabd que o direito do 
cidadão brazileiro poder residir no Brazil é direito 
consagrado na constituição ; elle tem necessidade 
de estar deb>tixo da justiça e vigilancia de seu 
governo. Nó:; fomos deportados, e deportados, 
dizem, em consHquencia de ttma suspensão de 
garantias ; esta suspensão de garantias foi pri· 
meiro até 19 de Julho, depois a.té 19 d~ Agosto ; 
pas -ado esse dia, tínhamos direoto a uma orJem 
de habeas corpus, ma.s e:n um paiz estrangeiro 
quem no!-a daria? Quem alli executaria a ordem 
de habeas corpus eu1 num e du imperador? •.• 
Romperão-se todas as considerttções para satis
fazar, não a uma necessidade, mas a um prazer 
de perseguir. 

O Sr. Rodrigues do" San.'tos diz que no 
estado a que se acha rectuzida a questão, depois 
de se terem .tebatido todo,; os pont•,s m.tis impor· 
tant~s de lia e pelos mais habeis oradores, cede da 
palavra para se votar. 

MUITAS VoZ!o~s:-Votos, votos. 
O Sa. ÜARVALIIo E SILVA:-Se a camara não ma 

quer ouvir, c~derd a palavra, porque não desej •> 
falia r sem sua attenção. 

ALGUNS SENHOBES:-Póde fallar, póde fallar, a 
camara deseja ouvir. 

O Sr. O..o.rvatho n SlÍ'Va:-Eu peço licença 
á comrnissão que redigio a Calla em resposta ao 
discurso da coró .&, para otr~recer algumas emenda:;, 
as •1ua~s sendo de mera redacçào, comtudo enteudo 
que sem ellas não póJ<l ser bem expresso o pen· 
samento da .:amara, principalmenta uma ao pe
ríodo 7•, com o qual exprimimos uma i dó •& que é 
um perfeito contrason:;o daquollo que devemos 
exprimir; e i&tll em negocios de tanta tra.n~cen
dcnc;a, como Nujão as n ·s~ad rel>tçÕet! externas. 
Entretanto, Sr. presidente, offerecend<l estas 
omend11~, tenho de declarar á camara que não mo 
opponho u.bMulutamente à~ suas ldéas uu pensa
mentos, porque acho em todos os períodos mrlitos 
oue eu u.dopto, m:as sómente Clesejo resalvar 

;;ões, ou idéas que possiio trazer alguns com· 
.:oc·~•.im~ntos futuros. Tenho por esta occasião 

'" dizer que receio muito que com est:l hcilidaJe 
lu expresaões, methodo que t•!mos seguido nos 
nos•os negociO~, não cheg11emos a um ponto onde 
não queríamos chegar, isto é, que sejamos compro· 
mettidos insensivelmenie. 

Sr. presidente, creio que nesta discussão seguirei 
um trilho muito ditrerente tanto dos nobres depu· 
tados que têm combatido o proj<!cto, como da· 
quelles que o têm sustentado. Não pretendo C~tzer 
recriminações nem a um nem a outro ministerio, 
nem ao governo presente nem aos passados : tenho 
sómente de pedir a attençào para me ouvirem a 
respeito de certas observações sobre a polttica 
interna e externa. Mas ante>~ disto peço permissão 
á camara para dar as razões porque offereço 
emendas ao voto de graças. Acho que no 3• periodo 
deve!II·Be substituir as palavras « fecunda região 11 

TOMO I 

por « aquellas provincias • Eu leio na resposta as 
seguintes exl>re~sões. (L~ . ) Sr . . president.,, qnem 
dtz- conhecimento ex·&cto-, dtz - conhecime11to 
verdadeiro, corre c to em t odas as putes do objecto 
conh!!c•do- as palavr•lS « e:;ta fecunda região , 
expnmem n? meu entender uma idéa ampla e 
multO p;onenca sobre todo o 1mperio: ora atten
dend_o nós_ que a viagem de S. M. lmp~rial foi 
parc1al, nao podemos dizer com verdade que esse 
exacto .conhecimento adquirid•l por Sua Mt~gestade, 
conht~clmento que supponho verdadeiramente obtido 
pelo monarcha, dotado de tantos talentos foi 
sobre esta-fecunda região-que tomo neste ser~tido 
por to_do o Brazil:. vejo esta inexactidào na phrase, 
e por 1sso a subst1tuo pela- aquellas provincias. 
No período 4•, em lugar das palavras • da qual 
se aproveitará, etc., até do paiz » diga-se, «e 
concorrendo com o gover:oo de V. M. lm!Jerial 

,p,·oteger a rique.;-a do paiz. » A razão que tive 
para substituir as palavras do 4• período foi 
ttrar uma radundancia; expressões escusadas. A 
commissão se expressa dtlsta maneira. lLI!.) Ora, 
dozeudo -se acima que a camara se empenbára com 
todo o zelo par~ tornai-a ainda mais firme por 
meiQ de leis que sejão G fiel expressao dtJ vontade 
naciontal p·•rP.ce-me <JUe não devemo:i repetir
medidas opportunas e acertados, P'•ra prot~ger a 
riqu~za do paoz-; porqu.,nto, a camara que zelosa· 
m~nte legislar com a expressão da vontade na
cional, basta que com o mesmo afinco r.oncnrra 
com o governo para protegar a riqueza do paíz ; 
e nem se pó.ie bem d•zer que as ultima~ palavras 
-med~das opportunas, etc.,-augmen~ão as idéas 
já expressadas, e n6nl torna o período mais bello, 
que pelas flóres da eloquencia se deve~se dispensar 
o rigor da boa e ca-<tigada linguagem. 

E11 tamb<:m offt~recerei emenda ao período 
quinto: não é senão para mais firmar a expressão 
desta camara, quanto á approvação qull dá aos 
soccorros para a província do Ceará. Vejo que 
na ultima parte deste período se diz (LI!.) Sr. pre
sidente, quando dizeonos intenção de continuar, 
damos liberdade á pessoa que tem a intenção de 
continuar, de assim obrar ou não; por estas 
expressões fi.c :1 ao governo o direito de continuar 
na sua intenção se lhe aprouver; porém eu quero 
que o governo continue, desejo que a camara diga 
ao govt~rno que nesse negoci<J publico e de sal· 
vação, elle não ter sómente intenção, mas rigo. 
roso dever. O discurso da Cll róa di1.: nem o meu 
governo poderá suspender os soccor1·os de que 
ainda necessitão aquellas provincias, expressões 
estas que demonstrão uma obrigação perfeita; 
nós respondemos que nos apra.;- esteja o governo 
nesta intenção: não acl!.o conforme a força e inte· 
resse com o qual o monarcb.a expressou·se 
perante a nação a esse respeito. 

Parece-me que a camara deve expressar-se de 
modo mais positivo, e por essa razão digo na 
emenda-que continue. 

A emenda ao setimo período é substitutiva-diz 
a nobre corumissão que as notificações feitas pelo 
governo imperial ao .ta Grã-Bretar.ha, etc. (LI o 
paragrapho da resposta á falla. do throno.) 

Sr. presidente , entendo que neste periodo 
dizemo~ ao paiz que as convenções a respeito 
do trafico da escravatura estão abolidas; mas 
olhando para o que ha conv~ucionado, vejo que, 
a convenção para extincção do tr .. fico é perpetua,. 
e qu11 tão sõmente cessárão as medidaa ajuetadat 
ácerca do methodo na repressão : não a11lm das 
convençõe;; que regulavão e regulAo ainda e..., 
negocio. As expressõf!ls da resposta alo muiio 
geuericas: dizemos, affirmamos perante o paiz um• 
cousa qne assim não é. Portanto, creio que no• 
devemos exprimir de nm modo mais explaeit•l, .o 
que eonseguiremQS da maneiro\ seguin~e. (U.- _a 
emenda.) Expressando-nos desta mame1ra, man'"'c 
festamos que é incompetente todo e qualque~:o 
tribunal estrangeiro para julgllr eubditos do 

33 
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imperio, e ao mesmo passo proferimos uma 
verdade, que, existindo ainda a coovenciio de 
23 de No,.,mbro de 18W, a nOs cumpre legislar 
para a levarmos a etre.to, sem que se constitua 
em poder legislativo brazileiro o parl:unento 
britannico. Tendo assim dadv as explicações 
sobre as emendas que espero a nobre commissào 
não repuliiará, porque jul~o não a~:gravào ellas 
o~ pensamentos cnpitaes de seu projecto de res
posta, passarei a dazer alguma cousa a respeito 
da politaca interna. 

Eu muito contente fiquei com as expressões dos 
nobres ministros da justiça e do imperio quando 
disserão, p~la primsira vez que vierão a esta 
casa, que a sua po\itica era a mesma Jo gabin ete 
de 2 de Fevereiro ; que a sua política não havia 
de ser outra senão a de governar o paiz com 
imparcialidade e justiça. Ainda folguP.i, senho
res, quando um outro ministro da coróa disse 
que a sua política era a da conciliação e da 
justiça, que havia de escolher homens habeis 
e de caracter, onde quer que os achasse, que a 
sua politica olhava para todo o imperio, e não 
para as provincias separadamente. Eu tran
quillisei·me bastante, porque sigo a opinião de 
que o paiz não deve ser governqdo por outra fórma. 
O mal do nosso paiz é tPr havido un1a linha 
divisaria eritre os mesmos brazileiros ! .. _ Eu com
prehendo bem que na pGlittca devem haver hom~ns 
que ~doptern Ctlrtos princípios, que marchem em 
uma trilha para os fazer triumphar : mas estou 
convencido que se essa politica não tiver por 
base a razão e a justiça, não póde preponderar 
em um paiz illustrado; porque o aominto da vir
tude, justiça e saber é Q unico legitimo nos go
vernos, onde tudo se faz pelas convicções, excluindo 
toda a especie de c0acção. 

Alguns nobres dt>putados, explicando qual era 
a política da conciliação, disserão que ella con
sistia em chamar sem distincção para os llOtprPg•IS 
os cid .. di\os quer fossem de um quer de outro 
lado. Eu uào entendo ass1m. Entendo que es~a 
conciliação deve ser constitucionalmente feila ; 
havendo talentos e virtudes, nàu deve ser uni
camente o credo o que inhabilite o cidadão 
brazileiro; com tudo se exi:;tir igualdade,- ainda 
entend•l ser constitucional e conforme o syst~ma 
que seja preferido o que seguir a política adoptada, 
porqu~e é pelo concurso do,; funccionarios publicas, 
para o pensamento AOVernl\tiVO, que pód~ ell~ 
progredir c()m a devida or.tem. A exdu~:'io ou 
norucaçào pnr méra conlhwca, sem ~Ujlcliç:io lls 
r f r;:ras constitucionaes, auutilt~•mtlo-so ás v ~zPs a 
C:lpaciclade de pensanaP.nl·l c.ootrario, para ac~itar 
a 11\Capncidade 'lU~ ~e Jjz <lO credo, é parti IUÍIII 
um erro em pnl:taca; as cap:tcadaues e a virtude 
sempre tê.n um p~nsame nto firme, e este ba de 
Per de accúrdu, maiS ou m"nos modificado, com 
o -yerdadeiro e justo pensam .. nto R·>Vtrnarnental ; 
a 1ncapac!dade, se o tem, é de mo:nento, sem 
outro fito que não os seus interesses de momento 
e c.onforme os farpados galhartes do partido que 
maas promette. A palavra confiança em que 
fundamos o poderio para descartarmo-nos da
quelles que não seguem nossas opiniões é um 
monstro devorador da honra, muitas vezes do 
merito e matriz de im!Derecidas ambições, que 
morrerião se acaso cuntassem oue não era sómer.te 
0 ' dizer-se- penso comvoseõ, tende em mim 
confiança- que as satisfaria. 
'-'15~nho!Ed, a_ constituição do imperio não creou 

dsstmcçoes, nao apreseutou .. s diversas bandeiras 
S"Ob que se alistáo os partidos ; uma tem ella 
a :constitucional p11ramente. A unlca distincçãÔ 
com que ella chamou os brazl!eires paro~ to.Jos 
os cargos publicas não f0i outra. senão- talentos 
e virtudes.- Admittio a re~peato de religião e 
d41- polatica a tolerancia. Pela legislação pço>~ l, 
~jo, Sr. presidente, que se impõe penas ao 
empregado prevaricador, inhabil, traidor, e se 

castigão por ella quantos defeitos tiver, por mais 
peq uenuaos que sejão. 

En, conciliando a constituição qua:!to ás qua
lidades que exigt~ dos seus servidores do estado 
para seram admittid<•S aos empregus; quanto á 
to!eraocia polit1ca, com a penalidade decretada 
ás faltas, nãn posso conceder com tanta amplitude 
a palavra confiança : que o abuso dfllla tem sid.:l 
origem de mnles incalculav<Jis, que os partados 
emvregão-u' a sem refereocia a qualidadtl algurna, 
alÃm da de pensar, da de pertencer ao mesmo 
credo I Assim será de continuo uma vara magica 
para dar e tirar o rr>erito e virtudes dos cidadãos 
a seu bel-prazer . N.io se póde governar com 
esta conciliação ampla, sem limites, convenho ; 
porém com o methodo contrario, com o exclu
Rivismo, com a sep•1raçào e repulsão dos cootrarios 
políticos é um p~rf.Jito desplltismo, é crear-se um 
aristocracismo insuppMtavel no systema que 
annptárnos. (Apoiados.) 

E' dafficultns<> asar-se bem da arma da confiança, 
mas nã,. é impossível; os partidos se podem manter 
e segurar sem esse abuso, c~em esse methodo de 
destituir dos empreg •S pessoas honestas de opinião 
contraria, para serem chamadas aquellas que 
nenhuma recomme'udação têm mais do que o credo 
político. 

E1.1 S•JU de opinião que, uma vez que o empre
ga<.lo é honrad.,, esclarecido e coa:sciencioso de 
seus deveres, e vê cahirem os · principio;; políticos 
que seguia, ou retira se da scMa publica, ou se 
aceita um novo cargo ou se conserva no que 
tinha, não p<.!derá trahir o governo; e se abusando 
da confiança que o governo lhe não retirou, o 
trahe, perde esse cunho de h ·•nrado, e deve com 
j u .,tiça sol r demitti<lo com declaração ampla e 
cl,.ra dos m"tivus, pdra que não fique com a 
def ... sa de que assim o destituirão por su•s opiniões 
firmes I E~sa é a polatica de conciliação que 
eutend.J. Mas o que t ... m acontecido? 0:~ partidos, 
sem reparo ao criterio de aiguns, rlemittent-nos 
pnr seus pensamentos, apezar de seus nt~ritos, 
sem crim<J algum, e desta fórma ferem a con
stituição indo contra as qualidades marcaJas e 
a t •,leraucia proclamada, e irroga uma punição 
sem delictns; entr-.tanto que nomcàu pessoas 
sectarias sóme nte de suas idlias, porque estão no 
poJ~r. qu•l Jcsarnpariio na quéda com a mesma 

pr•·Sttza C•> rn que o seguir:io em sua elevaçã~. 
Sr _ preside o te, este modo de governar é o mats 

pr<'judicial ao pa iz. Destes princípios parte~ 
dllmno~ irrep <irav<Jis á ordem S·•cial; e eu no>m sea 
como desejosos brios os partidns do perpetuar-se 
no pod«r, cr(•Rr pros~lytos, aJmittem esta con
fus:i.t) dn merit•>, da h<mr a e do saber, torn1111d0 
S••m a dP. vidn fir111.,za a ,;1griifi~uç•lo dest11s palavras 
a fH7.1'ndo c'• llSIStir tudo nas maiori •S- Dt~mattir a 
nomear S~'m t~nt•» t~c~n igualad., o virtuos•> ao pre
varicador, o int~lli~ente ao inhabil, o verJa-ieiro 
ao falso coostatucion ·•l ; não ha razão que allegue 
a seu favor o demittido senão o ser de diverso 
pensar e o nomeado o ser do mesmo, as accusa
çõ~s que podem prejudicar as quahdades do demit
tido ou elevar as do novo empregado são desmen
tidas reciprocamente pelos partidarios, e a incer
teza apaga a divisa que os devia apresentar ao 
publico como na realidade são. · Estas destituições 
acintosas com que se ferem reciproca~eote os 
part1dos dão lug .. r as exigidas reparaço_es, como 
appellidào os que estão de cillla, e reacçoes co~o 
cb•unão, 'JUe•xaoJo-sP. os que Pstão na opposaçao. 

Não será um tropeço á ruarcba de um g?v"•:no 
livre, onde dtove reinar !l imparcialidade e llJUsttça 
que o empreg.ado cobert•> de crimes tenhd. urna 
hypothP.ca s"~ura para sua reint.,gração no appello 
p .. ra suas opiniô~s pobticas ? Que perigos não 
provém rie traçar-se um'• linha davisori ·• entre os 
mesmos brazileir,>S, dando a uns tudo, aos outros 
cousa alguma ; salvo se publica pensar com o 
poder, ainda que seja essa publicação uma refi-
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nada bypocrisia I Eu não censuro a alguem ; mas 
direi: -~obre aquelles que dovidirõ:o o Brazil em 
duas nações não rec11hiráõ jâmais as bençàos da 
patna I 

A facilida·le com que ordinarianoente acreditamos 
naquollo que se d1z ~"'r '• des~tcred1tar o pr .. bo 
ciJnJiir>, com a qnal jul~amos firme aquelle 4ue 
profpre de mom,nto suas opiniões c favor do 
partido que se~uiml's, e repellomns os nossos por 
qualquer discrepancia de pensar (ainda á< vezes o 
mais ju-to A prudente) é uma das furtes alav •• ncas 
para defecção dos partidos. Desta fórma o~ poli· 
ticos d.) nosso paiz roào raci.>cinão lllU<to bem 
quando attendem sómente ao acenar dos farpados 
ga!hordt!< dos partidos . Eu agradei·m e muito do 
pensar do nobre ministro da f •zen da quand•l nos 
advertia de que .:leviarnos sc~regar dos piirtidos os 
criminnsos: iufelizmente .;u creio que não haverá 
lado algum que nãn tenha esse desár. E~ quero 
tirar a rP.s ponsahilidade dos partidos puliticos 
que comb~tem no pai:~:, porl)ue elles n:io estão 
aind·• sc1entes que dAste mo<.lo, alista'nd•> sem 
esc .. lha, apresentào sim um numero crescido, mas 
que ha de ser dP-rrocado oor um muito menor, 
porém escolhi<.lo e cheio da.verdad~>ira força gover· 
nat1va qual dão os tal~<ntos e virtudes. T·•do o 
partido que se quizer sustentar deve convidar, 
recrutar para suas bandeiras o verdadeiro mere
cim~nto. 

Desgraçadamente nós não podemos ainda ter o 
que têm os g.:overnos bem Cl'nstituidos, isto é, que 
as oppnsições appare~ão na casa sempre com boas 
intençõ2s, quasi sempre formadas rle momento, logo 
que os governos se desviiio da esr-hera de St:US 
deveres cons•itucionaes. Nóg não paliemos esporar 
este bem, esta bdt~za d•• systema representativo, 
porque as opposições no l:lruzil nascem com as 
pessoas dcs eleitos e conforme as pessoas do 
g••verno, sem um interesse real, e quasi sempre 
para fazer desoccurar o lugar, a posição a que 
desejamos chegar. Se as opposições se collocassem 
no pusto de hunra, se comp!ehendessem qual :>ua 
nobre missão, uós diríamos que no governo repre
sentativo o desapparecimento della Reria um pre
sagio tle grande corrupção, de jlran<l-.s 11.ttentado!i 
contra as liberdades ; porque a {usdo da vontade 
legi•lativa cJm a executiva crea uma perfeita 
dictadura. São estes os males, os prindpios 
perigosíssimos que desejo não appareção no nosRo 
paiz, e que espero serão estigmatisauos pelo 
actu"l gabmete. 

Sr. presidente, sinda direi ácerca da nossa poli
tica interna que as parcialida<les noli h.io de 
abysmar, so. não seguirmos a politica que o go· 
ver no t•roclamou nesta casa. Eu não me atrevo a 
dizer que .,!le não a seguiré., porque se nrio devemos 
acreditar nas palavras dos mini~tros, proferidas 
no seio da representação nacional, então não 
demos credito a mais causa alguma: mas eu estou 
persuadido que os ministros da corôa quando ss 
pronuncião de fórrna tão solemne, têm por dever 
sustentar as ideas enunciudas, e a camara fazer-lhe 
opposi.,;ão quando os vir desvi~dos dJ programma 
offerecido. Sr. presidente, olhando por este lado 
a política interna, acho que será muito bem des
empe11hada pelo ministerio actual, á vista do seu 
pro(l;ramma, que fo1 desempenh,.do pelo gabinete 
de 2 de Fevereiro. Devo confessar que para ~om 
a minha província o mini~terio foi DIUito irnpar
ci~l, o presidente ào Ceará fez as mudan<;l\8 que 
entendeu indispensavei~ prua preencher o pen~s
mento do governo, e meamo nuta•, rara foi a 
que recabio sobre emprego estipeudiado. A respei~ 
do Piauhy, niio attendeu ás exrgeociaa d<~B parti• 
dos, etc. Tributo a esse g11b10ete oa merecidos 
encomios. e por isso adopto o ,~eriodo da resposta 
à falla do throno, na qual se lhe faz o devido 
elogio. Ainda t~obre a política interna {Rlta-me 
fazer uma refiexiio. O nobre deputado pela 
provineia do Píauhy, defendendo aa deportações, 

disse que e!!as erão golpes de estado (ou medi
das t-xtraordinarias)· P'•ra a salvação do paiz, e 
qu~ eHe pensava como o nobre ex·ministro dos 
ne~ · 1Cios estrangeiros, que estas medidas devião 
sempre ser emprer;:adns, quandu no juizo do 
noin!StArio d ~ve~sem ser para salvar o est11.do 
e qtle não receiaria empreg~l ·aR. Sr. presidente: 
posto que pelo a•·t. 170 Si 35 da constrtuição 
algumas das seguranças que garantem a liberd :t de 
individual podem ser ~uspensas, em casos espe
Ciaes, e desta fórma p .. s~a s o;r o gvverno reves
tido _de uma especie de dictadura para salvar 
o pa1z; comtu·lo, se acaso qualquer ministerio 
sem seguir os tramit~:~s lfgaes. sem precisão 
absoluta, sem haver uma !ei desta casa que 
p~las eircumstancias lhe dê esta •lictadu r a,' usar 
della para affil.star do paiz certos indi'.'iduos, tem 
feito o mai .. r dos de,putism•.~ s. As deportações 
sem . a~ circumstanciss .da constituição são ty
ranDicas. Todas as medtda& para o salus populi 
siio arbitrarias, e assim como podem ser empre
gadas para a salvação do paiz, assim t3mbem 
podem ser emprPgadas para o abysm.tr. 

Tenho muito medo Jos excessos, tenho muito 
medo quando qualquer {uncci<~nario publico pôde 
dizer:-salü fóra da lei porque a necessidade a 
issr, me obrigou.-Se aeaso a le~is!ação do paiz 
é feit~ para a salvação do mesmo paiz, deve 
ella prevenir os casos de necessidade ; e se a 
legislação não os previne, não con1pete a governo 
nerohum engir em legi<llldcr, e decretar !eis de 
salvação. Eu só admittirei as medidas excepcio
na~ s, quando pela constituição as tivermos de
cretado, marcado o artigo que suspenso deve 
servir de antidcto entre a collisão da salvação 
da patria ou do cidadão . Niio sei se as deporta
çõe~ havidas tivarão as formalidades legaes, se 
tiv,;riio a extr~>ma col!isão e~tabelecida. Os cha
mados golpes do esta.do são remedios muito fortes, 
cujo emprego sempre trazem o receio da morte 
do doente ; o estadista prudente rara vez ou quasi 
nunca os emprega. Mas se proclamarmos como 
principio no recinto desta casa, que devem ser 
empregados no sentido abstracto e amplo do
salus popu!i-deixa11do este juizo de avaliação 
ao poder, elle terá sempre por sua defesa esta 
maxima tão perigosa na pratica. Eu desejára que 
o ministro que obraase nestes casoa fo:;se obri
gado a denunciar·se infal!ivelmente perante a 
representação do pa1z, e <lsta tivesse por dever 
tratar do facto, porque ou taria conhecer á nação 
a reetidão ou ex::esso de actos semelhantes que, 
deixados ao juizo va~o do publico, dão motivo 
a defesas e accu~ações tambem sem um fim 
proveit~so a marcha administrativa. Sobre factos 
particulares ou medidas de que o governo tenha 
lançado mão, quer sobre a eleição quer sobre 
nomea,õ~s de presidentes, ou sobre demissões ou 
sobre qualquer rarQo de administraoilo, eu julgo 
que não haverá miuisterio algum que esteja salvo, 
principalmente depois que se estabelecerão os 
campos de combate, donde ninguem deve estar 
fóra, sob pena de inutilidade reconhecida. O 
Brazil foi considerado como uma bal&nça, cujas 
conchas devem estar cheias de partidarios, mas 
cujo fiel está sempre o~crllante, conforme os 
saltos que dão de uma para outra, sern que 
jámais se co11heça a veracidade do peso. Quando 
"s regru do jueto e injusto titio ne~ta Incerteza, 
é qua11i lmpoas\vel governar o paiz. Diuo naa· 
ceráõ injuaUçss lnnumeraa, e aó terã devida
mente 01 emboru aquelle que aa souber rep~riU'. 
Noa gonrno11 rspreaentativoai aenborea, é dll!lcU 
muit~t vez conhecer de que ado está a razão ; 
nem ella existe naa maiorias eempre ; mas eu, 
!aliando constitucionalmente, entendo que regra 
é presuppõl·a na maioria ; lu\e a minoria, e 
muita gloria terá quando trlumpharem seus 
principias appellidados como verc!adeiros. Se 
acaso o miniaterio está fóra da orbita legal, ae 
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as eamaras o apoião injustamente, é o unico 
juiz deste pleito o lloder soberano, o mod~radnr, 
e neste caso é untcamente quem, pesando os 
interesses do paiz. deve demittir a uns ou dis· 
solver a outros. 

Tendo assim tratado dn politic~ interna ce>n· 
forme meu fraco pensar, passarei agora á dos 
nel!ocios externos. 

Sr. presidente, a nos~ a poli ti c:~ externa se acha 
ba~tante comprnmf<ttida, quer pelo que diz respeito 
á ID!!laterra, quer pelo que diz respeito ás 
republicl'ls do Rio da Prata; mas eu creio q11e 
isto vem de longa data. A' vista dos tratados e 
convenções que existião e Existem comnosco, 
devemos dizer francamente que aquelle gabinete 
que; consentia as pri!J.leiras aggressões d? es· 
traoge1ro no paiz é o que marer:e as maior~s 
censuras. E' bem sabido que as nações devem se 
coosid.,ração e respeito para seu mutuo interess~. 
nenhuma tem maior podH que a outra, porém 
se uma, ou por fraca, ou por descuido de seus 
governos, vai concedendo ou tolerando da outra 
mais forte ou mais sagaz a invasão dos seus 
direitos, é ordinariamente a lesada, e quando 
falia em reparações, n f.orte as n· ·ga, n:io se 
firmando no pactu,>do, mas no que de illeg•ll já 
ba praticado, como direito observado e supportado 
pela outra : ·quem portanto á testa dos negoci'.)s 
publicas não obstou no devido tempn semelhantes 
tXC~ssos e ag!Zres;;õe~, é o responsavd perante a 
nação. Sr. presidentP, e que existia pactuado 
entre nós e a Grã-Bretanha sobre o trafico de 
escravos erão convenções clara~ e simplíssima.;. 
A co•1venção primilira Í•li (digo entre nós e a 
Inglaterra, porque adoptámos as celebr•ldas pela 
então metropole) a 22 de Janeiro de 1815. D~pois 
fez-se a de 28 de Julho de 1817, que coarctava o 
trafico ao norte do Equador. A esta convoçào 
acompauhárão as in.;trucções da mesúla data, 
e o artigo addicional do 11 de Setembro, que 
marcava aos cruzadores de ambas as partes as 
obrigações e direito:~ que devião empr~gar corno 
meios de evitar o prohtbido trafico naqnella parte, 
e conhecer da veracidade dos que navegavão das 
partes onde ainda era elle permittido. Nesta~ 
mesmas instrur.ções, art. 4• ou 5•, se dizia que, 
nos casos de duvida sobre o numero de escravos, 
se devião sujeit"r os capit>les a<>s tribunaes por"· 
tuguezes no B1·a:il, e alli seriào castigados 
conforme as leis do paiz. Nesta,; instrucc,;Õt:! era 
marcada a maneira por que deviào os navios 
cruzadores usar do direito de visitll e bu11ca. 
Abi se estipulou que nenhuma embarcação de 
guerra, quer britanniea quer portugueza, pu.Jesse 
usar dlls~e direito sem autori"ação especial, e 
munida das instrucções referendadas pelo res· 
pectivo ministro da marinha. Ahi se diss~ que, 
apezar de assim autorisados, não pudess~m 
visitar senil.o aquellas de que tivessem uma sus
peita fund11da de t~r escravos a bordo. 

Determinou-aP. qu ,J não poderião reter e tornar 
licita a detenção, por qualquer motivo qut. fosse, 
se não achassem os cruzadores escravos a bordo 
da embarcação visitada. Ora, se erão estts os 
pontos do contracto, se estes direitos eriio reci
procos, não sei por que motiva o governo de 
então permittio que se fizessem invasões no··nosso 
territorio, pern.ittio que dentro dos portos, nos 
nossos rios e enseadas, debaix'l das !ortálezas 
brazileiras, fossem capturados nossos navios ? Se 
as convenções nenhum destes actos autorisaviio. 
uão devia o governo brazileiro obstar semelhanles 
viol~nc_iaa, não devia a_rmar-se de uma resignação 
patnot1ca para repelltr ataquus que fPriráõ de 
morte a nossa soberania e dignidade 't Não devia 
mesmo exhortar os brazileiros contra cujas pro
priedades se exercitava tanta aggressào a uma 
JUsta resisteneia? 

Mas c:. que viOlOS 't Qne as convenções e ins
ti'ueções ánneus forão interpretadas á vontade 

da Grã-Bretanha, e delia sómente ; porque o 
B~azil, neste caso, estav~ em perfeita tnacção ; 
nao <leu um passo pdra 1mpedir esse at.uso, essa 
aggressão iuglezs. 

O SR. Mt>tRELLE~:-Apoiado. Tinhào uma pre
siganga aqui dentro do porto. 

O Sa. Co\RV.\LHO E SILVA:- As embarcações 
apresadas n:1s aguas <'U mare~ do Brazil erão, 
contra o art. 1• d>tS instrucções, levadas para 
a cornmissão da Serra L~ôa, que tinha o nome 
de mixta, mas seus commissarios erão todos 
ingl<Jzes l Emfim, Sr. prdsid~nte, os inglezes pre· 
tendêrào estabelecer prisões dentro da bahia e 
ancoradouro desta córte, fizerão-n'o: pretendÊrão 
policial-o, fizerii•.l·n' o : seus escalares cruza vão 
:u-rnados e embandeirados, e abordavão qualquer 
embarcação de qualq Ullr lota<;ão que abicava a 
nos~ as praia~. Creio. Sr. presidente, que não 
haverá coração brazil ~ 1ro que s~ não indigne 
contra aqnell" g•lVtHno, que deiXt)U cbegarer:n 
as eonsas a este ponto. E como não querer que 
a Inglaterra nos venha dar a !Ai, qu::.ndo nós, 
manietados pelos princípios de philantropia, que 
ella sabe cavilosamente pregar, abandonamos 
tudo , deixamos correr por conta della essa 
tarefa gloriosa, sem que indaguemos o como 
quer levai a a effeito 1 ••• O que nos assassinou, 
o que sacrificou todos os nossos interesses ao 
governo inglez, f·li o desejo de darmos o maior 
impulso á repressão do trafico, o querermos 
exti••guil-o, quando só tínhamos contractado 
coarctal·o ; o excesso de exactidão no cumpri· 
meoto de nossos empenhos (para agora sermos 
arguidos de que o governo protege o trafico), 
não gttardando nossos direitos de nação, não 
protegendo nosso commercio licito, não defen· 
dendo llüS~as embarcações dos varejos injustos 
e arbitrarias, não fazendo respeitar o nosso 
pavilhão que se arriaV;L ao estrondo do canhão 
britannico sem a menor repliea. 

As presumpções contra os navios não podião 
de maneira alguma recabir sobre aquelles que 
sabião ou se preparavào a sabir de nossos portos 
coat generos brazileiros ; mas o cruzador britan· 
nico, rompendo os tratados, depois Je seis ou 
oito horas de partida. detinha a embarcação 
despachada e correntil por nossas repartições. 
para o negocio licito d'Afriea l Que devíamos 
perceber destes fact11s praticados á frente do 
governo, perante e~ta córte 1 Que se queria só· 
mente extinguir o trafico ou todo e qualquer 
commercio para a Africa? I Não seria uma pro· 
h•bição aos nossos Rcneros a força, para não 
irem au mercado d'Afríca, quando erão tomados 
ao saLir de noss.,s alfandegas, logo que estavão 
sobre o mar, ainda que embarcados em navios 
americanos ou sarrios, ou mesmo icgl~>zes 'l 1 ••• 
Niio deviãmos prevenir e ~te futuro horroroso, 
esse porvir de desgraçaa 't I (Apoiados.) Mas o 
somno da inercia nos cartivava, a odiosidade 
lançada sobrrl o trafico fazia recuar todo passo 
de defesa. Assim a Inglaterra, correndo sem 
tropeçó. apreseutou-se :nodificando os tratados, 
alterou suas condições, apertou ~uas pesquizas, 
inventou O'i casos de criminalidade, e com a 

- !orça- executou uma legislação toda sua. Não-se 
indagou ma1s se o navio trazia escravos. em 
que lugar estavn. ; era suffic1ente levar aguar
dente. fumo, outro qualquer genero proprio para 
o commercio d'Africa, par• immediatamente ser 
detido e julgado I Eramos punid()s, porque o 
ioglez dizia : - llStes genero1 indic4o inten1!'40 
de fazer escrarJos I I Poder·se·ha dizer que o 
governo de então. que os governos que seguirão-se 
até agora ignora vão estas cousas " Poderemos 
dizer, á vista disso, que nunca houve governo 
amante do Brazil que saoceion!lsse o principio 
de que os cruzadores inglezes podião estabelecer· 
ae na barra da capital do tmperio, e capturar 
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as pequenas lanchas que couduzião est.;s generos 
de um porto para outro dentro do município da 
córtP. 1 1 I Nàll houve g"verno alg11U1 que perscru
tasse aR intenções desta potencia? 

s.-nbllres, ou nós devemos deixar de prvduzir 
os geou·ros que s~ despachào para Africa, ou 
sujeita! os uma piratariajrqualiticav ~ l. Por .,xem
plo, nossas ng11ardbntes, nns~o fumo e outros 
generns (alguns mesmo comprados a loglaterra) 
são proprios para o ouercado d' Africa: os cru
zadores inglezes apresào as embarcações dos
pacbadns de nossos portos, com semelhantes 
objectos, o que quer isso dizer ? Não cultivemos 
esses generos que siio prohibidos pela Grã
Bretanha I 

O ~overno brszileiro soffre calado esta aflronta 
á sua independancia de naçiiu e de commercio ; 
que quer 1sto dizer 1 Não cultivemos u1ab esses 
gr.l!ero!'l, porque a InglatHra os probibe I I 
Poderem11 s dizer que é a pbilantropia ingleza 
a favor da escraviJão que assim impellll â saltar 
por todas as convenções, ou é a desmarcada 
avareza dd ser a offclrtadora, nus grandes mer
cados o querer-nos enxotar da c ~>sta d' A.frica. 
Havera nação livre alguma que suj eita os artigos 
de sua lavoura, do seu comw~rcio 11 probibição 
semelhante, senão a Ulll bloqueio tal? 

Nós vimo!' que a commissão mix.ta de~ta córte 
julgotl muit•JS navio$ só por meras suspeitas, seon 
escravos a bordo, unica circumstancia pactuada 
para justificar a detenção ; e o nosso governo 
contentava-se em incluir taes violações dos tra
tados na lista extensíssima do~s reclamaçõe~ I 
Isto autorisou o inglez a calcar-nos, e appre
bender nossas embarcações sem distincção, e a 
haver por não escriptos os tr .• tados de 1815, 1317 
e 1826. O bill de S dtl A~osto não foi a conse
quencia de medid•ls de ag·•ra : foi o resultado 
de concessõe.- illegaes, de concessões que, sem 
razão, e antes por degradação, fizemos á Ingla
terra, do abandono punivel E>m que deixámos 
ir os negocios publicas a esse respeito. A Ing l:l
terra, á f<~.ce de tanta incurialidade, julgou nos 
demeute e arvorou-se em nossa tutora por phi
lantropia. 

Sr. presidente, s~ !assemos mais cuidadosos 
da noss'' patria, se fn~semos nação maia escla
recida, ain·ja que nã.'l tanto como a ingl.,za, 
poderíamos bem pensar que o tratado de 23 de 
Novembro de 1826, que abolia a escravatura e 
fazia reviver como parte integrante aqudlas con 
venções que tinbão havido anteriormente com 
Portugal, seria executado como a Inglaterra o 
entendesse, e por isto o nosso governo devia, 
logo que a Inglaterra infringisse eMse tratado, 
dal-o como roto, porque crtmpre-nos executar os 
tratados conforme estão feitos, e não ~onforme 
interpretações arbitrarias. Mas, dir- se-ha que a 
Inglaterra alcançou de nós um artigo, no qual 
se qualificào de piratas os na v r os brazileiros 
capturados com africanos a burdo. Eu nã:•l sei, 
Sr. presidente, comprebeoder como um parz que 
tero governo representativo, or.de não so podem 
fazer leis peoaes sem o concurso dos tres ramos 
do poder legislativo, a camar~ dos deputados, o 
senado e o mon~orcha, sejào decrt~tadas dispo
sições taes nos tratado11 qud são feitos, pelo poder 
moderador. 

Eu não aei como ae pôde conceber que por 
um tratado ae possa crear um tribunal especial 
para 01 brazlleiros, reformando nsaim as altas 
partos cuntractantes a cuuetituiç .. o 11111 •egurRnças 
que garautem 01 direiiol indivlduaaa I E11 _nio 
posso conciliar como é que a palavr•t-piratarta
t>mpregada n~:sle tratado ao~ja tomada no sen~ido 
em qne é empregada no direito d"a gentes. Se 
a piratllria d., que trata a convt~nçio é a mesma 
do direito das gent~s, então não cart!cia pactuar e 
nem legislar ·a respeito. · 

Não e o bill de lord Aberdem que julgará OI 

b_razileiros capturados no traficc como piratas : é o 
dne1to da~ gentes a que aos s ujeitAmos pelo 
tr ,~taJo feito ~our a lnglat~rra, mas que nos 
SuJeitou aos tnb•rna.as ue todo o mundo 1 I Mas 
qu~m não vê ondd vai parar esta interpretação? 
E1s aqu1 pnr·1Ue a França tomou o brigue Res
taurador-, ape.z:~.r de 11ào ter eomno,;co tratado 
al;.:um sobro; trafico . &si.~ facto con~ta do relatorio 
do nobn; olinístro .!os negocias estrang~iros. (L~.) 
Temo:~ nós algum tratado com a França a res

peito d<! pirataria?_ Nào: então a França se julgo11 
tambem com drre1to a tomar nos; as embarcações 
como piratas, e . julg_al as p~lo direito das g~ntes. 
Mas esta denom1naçao de p1ratar1a foi uma pAna 
que se qu1z e:otabelece_r para que ambas as nações 
com leg•slaçao propna e comp~tent~ julgassem 
seus subditos. Assim o fez a Inglaterra - e a 
!llglat~rra nisto tem procedido com tal esp~rtPza 
(peronitta-se-me a expressão), que, apresentando 
o bill d d 8 de Ag•Jsto, não d1z ern todo o contexto 
d<J bill que é elle para julgar subdjtos brazileiros. 
Não foz outra cou>a senão reviver uma legislação 
propria. e condemnar os navios que fos>"em ca
pturad•JS, presuppondo a existeocia entre nós das 
convenções a r espeito do modo repressivo (que 
cessárào .Je ter e:x: 'lcuç>io) de que podia chamar 
a si os brazilt;iros . Mas ell'l não vio que depois 
dos 15 annos, que exporár>io a 13 de Março, se 
davã.o como acabadas essas convenções de repres
sã•l dc:> trafico, e que não po i ia sem novo pacto 
sujeitar nossos navios a tribnnaes inglezes ? A 
InglatP.rra fez isto, porque está certa que o 
Bmzil ha de annuir sempre ás suas pretP.oções 
P:)rquanto já tem soiJrido tantas aggres~ões qu~ 
amda agora soffrerà que seus navios sejão con
demnados por tribuaaes inglezes. Pois vós que 
ten .les soffrido que nossos navios fação a policia 
de vossos portos, que tendes soffrido que vossas 
emb·•rcações sejão appr~hendidas logo ao sahir dos 
portos, e mesmo debaixo das baterias das vossa~ 
fortalezas por meras suspeita:.~, sem se observarem 
a.; estipulações do tratado de 1817, não haveis 
de s .. firer que chamemos vossos subditns a serem 
julgaJ ,,s por tribunaes inglezes 'l li S<lnbores, 11Õs 
t>lrnos ainda aquolle prejuízo de que a nação deve 
soffrer tudo por amor Ja paz ; mas a nação que 
solfre tudo, por firn ha de aniquillar-se. A paz 
ueste caso ~o silencio do escravo. 

Sr. pr«si.Jenta, u tratado de 2a de Nevembro de 
18-26 f,, i !dito c.:>m tal irreD.exão, que podamos dizer 
que com elle corto\mo>t ad mãos á nossa lavoura, 
e sacriflco\mos o Brazil int~iro ás producções in
~tlP.zas, E' principio sabido quando se pretende 
fazo!r um tratado para uma abolição qual1uer, 
para prohib1ção de certos generos Importados em 
um paiz, primeiro ex'lminão-se suas circumstan
cias peculiardS, os interesses a perder, e os que 
se podem ganhar ~om sem.,lhante medi!ia. A 
probibição do trafico em um paiz como o nosso, 
todo agr icultor, onde não ha população livre que 
se suj eite a•> trabalho, onde não pôde (como depois 
mostrarei) introduzir-se geute livre que se sujeite 
a laborar para os outros, participlindo de poucos 
lucros, era uma medida que, para ser decretada, 
dependia de muitas e séria~ considerações. Não 
viamos nós que c. Brazil estava nestas circumstan
cias ? Não viamos nós qae pelo methodo por qne 
os uosscs proprielarios de engenhos e fazendeiros 
cultivào a canoa, o café, o fumo, raro seria o 
eolono que supporlasse o sacriticio de sua liberdade 
e tr,.balho por tenue sal<~.rio ou proveitos diminu
tivos em comparação da producção ou lncros dos 
r~enhorios '! Q11e nós ~em braços, derramados neste 
immenso t~rreno, ficariamo11 como o selvagem no 
melo de aeua de&&rl.oa, admirando a força pro
dactiva deste clima, mas sem poder gozai-o senão 
pela respiração ? L •)f.O, oR fauture• do tratado, 
os homens ele e11tado do Brazil devião de vêr o 
principio por que a Gr4-Bret~&nha queria a abolição 
perpetua da escravatura. Devemo• olhar a ea· 
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eravatura no Brazil como uma f,,rça productiva, 
como uma machina para nnssa nasc~nte indu<troa 
e lav-.>ura_ Qaem não dirá poi!' que com a prohibiç:i.o 
do tr>tfico, con<'~:Jci•lnavamos com a lnglat~rra 
quehr .. t-a para a sub~tituir p<H' outra? Ora, e~te 
qu~:<bram·. nto da macbina di!via faz•H' se t<~o m
peotmatllente, ~<-m saberm<•S o mei .-, do; nre.•ncher 
esta faib ? Creio qu~ não. E entP.o a Inglaterra 
forçando-no,; a este empenho, diremos que o f, z 
de fé -çiva pela philantropia, e sóment~ com a 
intEnção Je qui! o Brazil não tivesse escravos, e a 
humanidade rc.<pir~sse livr~ ? Qual o meio que 
nos restava para supprir e~ta lacuna 't A lavoura 
res~ntio-se immediatamente, e a collisiio de 
abando011.rm<>s no•su terras, deixando-as incuhas, 
OU de ObtermOS UTaÇOS que as lAvrassem, quer 
livres quer escravo;, produzia um effdto contrario 
A probibiçào. O iuteress" incitou o ccntrabando 
que augmentav>l em lucros na razão dos embaraços 
do cruzador_ Mas quantos capitaes não erão 
accrescidcs ao çusto de nossas pruducções? Elias 
não poderáõ concorrer eutào com os outros pro
duetos uos gra11des mercl\dos, o preço dtl n•>ssos 
genP.ro;o furão impostos pelo comprador (a nação 
ingleza). Ainda na; convençõ"s havia um meio 
pelo qual a Indaterra não podia obstar absoluta
mente ao trafico, porque só direit;, h>tvia de 
capturar nossas embarcaçõds quando encontradas 
com o carregamento de e>"cravos. A Grã · Br~tanha 
d.isse:-P.Jr esse modo voa perdida; os cruzeiros 
são dispendiosos, as diligencias Jifficeis, as ap
prehensões raras, e o immenso oce,lnO ainda é 
espaço mu1to grande para nossa marinha.-A,.sim 
acontecia ; porqu.-nto, sendo grande o numero 
dos ovaros, alguns escapavão á vigilancia dos 
bretões. · 

Demos o golpe de mort11, !'~clamou o gabin P. te 
de S. James; " como assim não podemos a~abar 
a lavoura do Brazil, devemos ir calcando todos 
os tratados, lavrar o decrt:to de proseripçi:i•J para 
seus produ:tos; tirar-lhe todos os braços possíveis, 
crear todos os trop.;ços a sf<u commercio; collo
carmo-nos em seus portos, e não permittir que 
exporte •stes restos que nos podem ir disputar na 
costa d' A f rica a coucurrencia desses selvngen.; 1 
A Grri-Bretauha assim legislava e executava; e o 
Brazil, nno obstantn e:ste insulto, nãn achou uma 
voz J~ defez!l li prol de seus direitos I I Embora 
fossemos s,fr<-gos e:n cun.prir os tratados, mas 
nil•> abandonas,emos a causa do nos~r1 paiz, não 
dés~emos à Inglaterra sórncnte o direitu de ser 
a ex~cut11ra d ;IB convouçÕa>R I Eu quero que se 
tomem medidas para o cumprimento do pactuado, 
p<>rém não Béja a Gr:i·Bretanha que tudo laça de 
p~er si, sern a menor attençà•> com o Braz i!.
E' por isso que mandei a emenda nest., ><entido 
de QUb a canrara, conscia de seus dev~res, res· 
peitand•l <•S tratados, fazia a legislação competente 
para repressão do trafico e p~niçilo doa braziloiros. 

O Sa. FERRAZ:- Apoiado. 
O SR. CARVALHO E SILVA:-1\Ias, entrando ainda 

uo fim verdadeiro do tratado, podemos affirmar 
que a n<>ssa lavoura., os interesses do paíz irão 
adia11te com· esta privação? Perguntarei ainda : 
- poderá o Brazil subsistir sem braços (não digo 
sómente escravos) , sem esta alavanca da la
voura 't- Digo que não. Sar.borols, este paiz do quf'l 
precisa é de braços, venhão elles como quizerem, 
comtanto que se sujeitem ao trabalho, ao rigor 
de nossa.J plantações, ao regimen de nossos 
proprietarios de terras. A colonisação para o 
Brazll, como meio de lavrar as nossas terras já 
occupadas, é uma utopia, um impossível de
monstrado •. Poderemos ter muitas povoações, 
muitas culturas nas terras desoccupadas entreg11es 
aos colonos europêos para qua as cultivem e 
gosem dos seus trabalhos e fadigas; mas colonos 
que venhào cultivar as terras já rossuidas em 
beneficio e interesse de seus donos, isto nãu. 

Não ha colono :JU~ se possa suj.;itar ao regula
m~nto de um senh:1r de e ng~nho, que qu»ira 
lrahalhar para ell~ por qu:~huPT estipendio . 
Hav~mos de vPnder ou ced ~r. sim, terras Jdvolutas 
>< "s~t>s hom••ns q11~ P ••d~m ij•r muito feliz t>S e 
~o>li<:•tar muito o paiz, priuci palrnente Sil vierem 
wdustrios•••; mas d" outra fôrma, iremos erra
dam.mtP. Dai a algun~ colonos vossos eng~nh.,s, 
vossas f.,z.,ndas Je café, e aiz~i-lhes : -trubalbai 
p.;r t~tl preço ou com tal parte na colh~ita-, e 
vereis, a vossa riqu •·Za d8cre,.cente, como vós, 
r.·s•>lve o problt•ma: SE> lhPS dissP.r.i es: -trabalhai 
para vós-vere1s augmentar; ma0:1 diminuir, se fôr 
pa.-a nó-. 

Mostrando pois que as nos<as relações externas 
estàn neste €stado quanto á I 'l:~latP.rra, cu de
sejava que bnj., flStlve>se r~:l sala o Sr. ministro 
da repartição Jos nt>go.:ios estrangPiros, e mesmo 
todo o gabin<ete, para perguntar-lhe, á vist<l da 
posição em que estamos, o quri convém ou 
dev ~mos f,.zer '? Prute<tàmos pel•> b ill de 8 de 
Agosto; f<li ratificado este protesto; mas os 
ingl"zes estão tomando nossas embarcaç.ões, e 
não faz~m caso deste protest~. diio satisfações 
dinl.omaticas ; m 15 vão executando por outra 
parte. Perguntaria poill ao mioisterio o que 
cumpre fazer agora? Qual é o meio de ~ahir 
desta complicaç!lo? Não devAmos usar de alguma 
mnditla p .~ra obstar a isto ? Creio que sim. Mas 
dir-,;e-ha -não p•Jdem.:rs c.Jm a I··~laterra-1 Ob I 
senhores I Se não pod~mos com a Inglaterra, então 
deixemos de ser nação, e entregu~mo-nos aos 
iuglezP.s para nos p;overnarem. 

UM SR. Dt:PUT.a.Do :- Isto não .••• 
O Sa. C&RVALHG E SII.V.A.:-Logo, dE>vemos, fazer 

todos os sacritic1os p .. ra manter illesos os nossos 
direitos ; os nobres d·~putados não podem deixar 
de C•lnfessar que o ministerio deve tomar alguma 
m~dida 4ue faça com que os inglezes não sejão 
no~sos tutores ..•• Qual deve ser o recurso d~ 
que lancemos mão, eu não me atrevo a dizer. 
Iucumbtl ao governo ver o estado em qu~ esta
vamos, e o em que estamos, e que a Inglaterra 
não para na su11 carreira por seus interesses que 
são muito salientes ; ella está muito adiantada 
nes~a carreira. porque tem feito para com o 
Brazil o que. fazem a maior parte das nações 
poderosas: faz-nos lutsr entre nós, definhar a 
uoss ·~ induo>tria, o nosso commer~io, para nos en
fra4uccer, para Jtos pór na impossibilidade de 
lhe rt~istlr e pedl'rmo·nos defender. O quA deve 
faT.t:r o ministerio 1 Não sei; digão-lhe os políticos 
mais provecto~; mae creio 4ue não devemos 
ficar no eôtado .,m que estamos. A c~ssação das 
convenções quanto á resp,..ito do trafico, annun
ciamus na resposta, que ~stii.o tludaK, que o direito 
d., busca e \"isita esta abolido; 1sto equivalera 
dizer-se aos brnzileiros : -ninguem poderá leg&l
galmente vrsitar e varejar vossos navios; o bill 
do parlamento inglez 11utorisa por si aos navios 
britannicos para tomarem as embarcaçõe.; brazi
leiras .. uspeitas de trafico: como executarem os 
inl!,lezes e~ta sua. legislação ~ Sem visitar nMsos 
navi:Js como conheceráõ serem negreiros? Ca~sadas 
bS con>enções, este dir6ito de busca é proprio 
do pirata ou de nações belligerantes ; os navios 
brazileiro~. abolido o direito de visita, dev~m 
resistir a quem os quizer abordar: que conllictos 
não surdiráõ do exercício do direito dado pelo 
bill, e do Je reaistencia exercido por nós? 

Quem devemos julgar piratas ; os cruzadores 
i nglezes que buscãu e varejão, e tomão nossas 
eolbarcaçõe.s sem direito, ou estas se lhe resis
tirem com mão armada? Não serão estas causas 
com~.ço de graves questões, e mesmo de hostilidades 
legitimas T 

Ponderai, senhores do governo, n~stas retlexões. 
e fazei o melhor, resalvanda a dignidade e in
depen4encia da nação, 
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Ainda me resta outra questil:l), que eu encaro 

por um outro lado muito differeute dos meus 
nobres collegas ; é a que diz respeito aos n<'gocios 
de Montevidéo. Creio q11e a opinião geral é de 
um11 neutralidade absoluta : mas uão sei se 
olh .. ndo o p·tctuado, não sei se considerando as 
circumstancias em que as co usas estão, as obriga· 
ções em que nos coUocnmos pelas convençõea, 
temos obrado bem. 

Penso que a convenção preliminar de paz de 
27 de Allosto de lS'l....S. no art. 3• diz o seguinte. 
(L~ o al'"!igo.) Repare a casa que as altas partes 
contractautes que intervierão foriio a republica 
do Rio d_a Prata e Bralil, sendo intermediaria 
a Grã·Bretanba sómente : mas saiba tambem a 
camara que não se marcárão nenhumas obrigações 
para a Inglaterra senão as que dimaRão do direito 
das gPnt.-s a respeito da;; potencias interveutoras. 
( Contin'!ha a Ur o art. 10 do mesmo tratado.) 
Segundo a letra do tratado, vejo que tanto a 
republica das província~ unidas do Prata, como 
o Brazil se ,;ompromettêrão a sustentar e d~fsnder 
a independencia de Montevidêo. Leio no art. 10 
que. se pa•sados cinco annos a tranquillidade 
publica de Montevidéo foss~ perturbada, mesmo 
pela guerra civil, deveria tanto o Brazil como o 
Rio da Prata sustentar o goveruo legal. Portanto, 
para nós entrarnlUs bem nesta questão deven\os 
considerar : lo, se acaso Montevideo teve em 
algum tempo govorno legal ; 2•, qual foi esse 
governo l~gill; e em 3o lugar, quem e>1tá defóD· 
dendo este tzoverno ltgal. 

Eu creio, Sr·. presidente, que depois da inde· 
pendencia de Montevidéo o guverno l~gal que 
exi•tio (não estuu bem lembrado;, parece-me que 
o prime•ro presidente nomeado f()i R•~era, e depois 
Ortbe. Quem foi contra e-te? Creio que o revo· 
lucionariu R•vera : portanto R•vera erll 11quelle 
que não devia merecer a prot~cçào de nenhuu\ dos 
e~tados contractantes, porque depois de cinco 
annos era da obngaçào de cada um dos lados 
proteger o governo l~gal. Não sei, nem me atrevo 
a dizer para que lado devia co\locar o Brazil, 
principalmente quando vej-> que Rosas niio quer 
só defender o gov~rno legal: mas parece que 
v~i além com suas vistas, vai talvez fazer 
sustentar esse prestdcnte que se diz legal, p •r a 
o pôr tnlvez como um do,. seus satellít~s, e do· 
minar perfe•ta•nente s.>bre 1\IonteviJ,lo. s~ é para 
dt)minar Moutevidéo, isto não pó.le ser .con>!iderado 
senão como qu .. bra da !óUa independencia: e se 
acaso se considera como QUebra da sua ind~pen
dencia, para que lcido deverta collocar-se o Brllzil 
attendendo ao tralado ? 

Atnda outra refi-x ,ln, Sr. presidente, a Ingla· 
terra no uegl)cio de Mout .. vidéo não appareceu na 
convenção senão como 111ediane1ra; ne,;se contracto 
não >1e lhe marcou, nem ella se sujeitou a condição 
alguma : a~<im não sei com que int~nçÕO>l se pôde 
considerar que a Inglaterra viesse não sô, mas 
de companh1a com outra nação poderosa, intervir 
no negocios do Rio .:la Prata e de :M:ontevidéo. 
Se é pelos princípios de humanidade, não sei 
porque razão se não poderá cen>~urar um e outro 
lado de não ter tomado parte activa nestes ne
goeios. Se é por outro p>msament:>, que julgo mais 
razoavel, da navegação :fl11vial (e eu crein, ~ellundo 
as vista~ da !uglaterra, que não é para outro 
fim), não sei tambem, Sr. president'l, se o estado 
em que se collocvu o Brazil de neutralidad~, será 
o mais eonvinbavel. S obemos que muitos d~sses 
rios têm conlluuntes que banhào províncias do 
impeno, que temos estabelecimentos em alguma 
de suas margens. Devt~mos soffrer tHmbem com 
paciencia qui' estas duas naçÕI!S se intromettão 
ne,sa navegação ftuvial, sem a::.:ordo algum nos~o. 
sem nos dar, por as>~tm d1zer, altenção alguma, 
nem mesmo (cu mo se publicou n .. sta cnsa) quando al
gum dos nossos diplomatas quiz saberquaes os fins 
c:om que vinhão ao Rio da Prata? Por,anto, eu 

tambem digo que não sei pelas eonvencões qual 
o estado em que se tem de collocar o Brazil. Eu 

·deseja vêr bem de~envolvido este ponto por outras 
capacidades que não ll minha que n~o a minha 
(que não é nenbuma), a vêr se com eff'~ito temos 
obrado de boa fé, se temos ido neste neg!lcio 
:Segundo os verd·tdeiros interesses tanto de Mon
tevid(,o como do Brazil, e se d~vemos referir esta 
intervenção armada, tão proxima ao nos~o ter
ritorio, a principias de humanidade, ou antes a 
navegação fiu vial. 

Eu faço estas consideraçõas não tanto para 
esclarecP.r a ca~a. q11e eu creio está bem escla
recida, quanto para es~larecer a mim mesmo, para 
conjurar a algum nobre deputado ou mesmo 
algum membro do gabinete a tomar a iniativa 
neste negocio, e dizer-nos se com effdito temos 
acertado tanto na posição em que nos collocámos 
para com a Inglaterra a respPito do trafico, como 
a respeito dos negocios de M·mtevidé.J, quanto 
a considerar-as a q11~stão como intervenção armada 
para accommodar as duas opiniões, motivo da 
guerra civil, ou como intervenção armada rara 
o fim de sustontar uma navegação fluvial. Tudo 
isto nos toca muito de pe.rto. Temos muitos 
inter~sses a attender, muito _a perder ou ganhar. 
(Apoiador.) Eu termJDarei o meu discurso com 
este apologo ;-existe nas raias do nosso territorio 
um gallo ~um leopardo ; o gallo costuma cantar, 
e o leopardo co-<tuma tragar; t~uando estivermos 
adormecidos, o leopardo nos trngará. 

Siio lidas e apoiadas as seguintes emendas : 
« Período 3. o-Substi tuão-se-esta fecunda região 

-pelas-aquellas provinci11.s 
«Período -1•, 2• parte.-Em lut;ar das palavras

do qual >~e aproveitará este ptuz-, diga-se :-e 
concorrendo com o gove_rno de V. M. Imperial 
prot•g~r a riqu.,za do paiz. 

«Período 5.0 -Em lugar das-esteja na intenção 
de continuar-, diga-se :-continue. 

11 Período 7 .•-Substitua se pelo seguinte :-A 
camara, Sllnhr>r, reconhece o direito de q_ue usou 
o govdrn() de V. M. Imperinl notificando ao de 
S . .1>1. Britannica, a cessação das medidae conven
cionadas, quanto ao modo de reprimir o tr .. fico, 
e punir os subditos de ambas as nações contra
ctantes nelle capturado, e, conscía de seus deveres, 
adaptará a legislação propr•a, para que, em 
observancia do pactuado, sejão os brazileiros 
convencidos do trafico de escravos, punidos com· 
petentemente. 

« Paço da camara dos deputados, 27 de Maio 
de 1816.-C. Silr:a. ,. 

O Sa. ANTÃ•l cede a palavra. 
o Sr. Rebouças :-Senbores, eu estava no 

propusito dtl dar meu voto ao projecto que se 
discute, sem o motivar, ·esperando dus distinctos 
oradores que pedirão a palavr<\ immediatamente 
ao começv da discussão, cumpris~em plenissima
mente a raz:'i.o que se tem dado por dogma 
fundamental da utilidade e vantagem das discus
sões desta natureza ; succede-me porém que, 
ouvindo mui bem a exposição dos factos e todas 
as razões concernentes ás questões suj~:itas. não 
comprehendesse ao menos de uma maneira assãs 
liquida, qual a ncrma de proceder, ou a política 
que a Cllrnara deseja quq o gvverno siga, fran
queando-lhe amplamente os meios de a r.•alisar. 
Quer o honrado mtlmbro (que logo se mostrou 
queixoso dto minba prupo:s1çào) ••• 

O Sa. FEaRAz :-Não. 
O Sa. REBnuç"-" :-•••• avaliar se nisto tenho 

alguma razi10? Dirá se da discussão tem resultado 
a certeza de q11al será o mAio mais adaptado a 
spguir o governo pars a sati,fação das necdsidades, 
con venienciaa e vantagens da lldm i Distração interior 
do paiz, e 1e tambem da discussão resulta qual 
o meio que empregará o governo para dirigir em 
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bem do paiz, saguodo sua honra, sua dignidade 
e sua gloria, as negociaçÕQS cnm todas as emer
gencia>~ que se dão na actualidade a respeit<J do 
Rio da Prata e da Grà·Bretar.ha. Nos fi.cámos, é 
verdade, muito con~cios ~ esclarecidos d<J:~ factos 
e leg•slação respectiva. Não estamo~ em estado 
d•e duvida 1e cou~a nenhum!' das disposiçõe:; do 
d!retto das gente:; em sua generalidade ; ma,; qual 
deverá ser precisamente a pnlitie., do governo do 
Brazil ua sctual conjunctura? Não o pude 
inferir expressamente de uma discussão tão lumi
nosa I Nestas circum~tancias pois me não devia 
eu contentar com o voto symbolico. Em todas as 
sessões em que tenho tido Rssento nesta casa, 
jámais deixára de tomar parte na discu~são do 
voto de graças. Como assim conservar-me-bis 
agora silencioso até final votação '1 

Quanto á administração e pollti~a interna, 
moslrou-se qu.. o gabin~Le hav1a satisfllito às 
condiçõ~s de segurança, e mesmo por ~xteusão 
às de seguridade ; mas consi ~tirá nisso a missão 
de um bom p;overno, e mórmen~e depois que o 
paiz foi restituído ao gozo da paz geral, depois 
que o paiz se ncboll em eircumstancias de se não 
conservar .no estado de bacção e deficiencia em 
que se te:n acbado quanto ao desenvolvimeuto e 
perfeição de todos os meios que devem apresentar 
a nação verdadeiramente no caracter de um ente 
moral, possuído de todas as forças e virtudes ? 
Explicando que assim entendo que deve ser um 
bom governo, é com taes condições que concorrllrei 
com o meu voto para se renderem ~raças ao 
throno. Quanto â política externa, fal larei pri
mPiramente do Rio da Prata. 
Tcm-~e demonstrado na casa que o Brazil já

mais hesitou em reconhecer na Confederação 
Argentina uma nação livre e ind~pe•·dente, e 
que conformemente se achava em relações com 
ella: reconb.eceu-se que esla Confederação, cumo 
o Brazil,se achava restrictamente obrig~da a r11anter 
a independencia do Estado C1splatin<': reconhe
ceu-se não menos que, est .. ndo a Co~tfederaç>io . 
Argentina l'm guerra declarada parll com a repu
blica de Montevidéo, não incompatível o seu 
estado de belligeranttl com aquella sua obrigação 
de manter a independenc1a da republicll do 
Uruguay. Seria po1,; compatível . coo1 esta tão 
posaiva e categorica declllraçãu o fac~o dll se não 
reconh~c~r na mesn•a C"t•f.,deração Argentina '' 
dirl'ito de inetitu1r um bloqueio contra esse uutro 
estado bellig.-rant.,, 11t11plo ou limitado, como llle 
parecesse, uma vez qu., elrectivamente verifica.'!se 
ter os meios necessarios p :-ua realisal.o' Não, 
sem duvi.Ja al~uma: não seria compatível. 

Logu que a Confederação Ar:.:•<ntina é uml\ nsção 
livre e independente, lc•go qu., não complicava 
com a sua obrigação de manter a independencia 
e nacionalidade de M·mtevidéo esse direito que 
pretendia realisar de belligeranle; logo que como 
belligerante podia empr~gar o meio l<: j::;al de um 
bloqueio, porque o podia realisar elrectivan.ente : 
se atguem da parte do Brazil negou esse dirf'ito, 
ou não reconb.eceu pondo 11m queslào a l egitimidade 
do mesn1o bluqueio, fez uma offensa ao direito das 
gentes contra a Confederação Atgentina, fez uma 
excepção ao indubitavel reconh.,eintento de sua 
nacionalidade (aliás tão amplo e conforme a todos 
os principio,; e as cou;;it.l.erações dtovidas á Confe
dera~ào Argentina como n"ção livre e indepen
deate) com dh.,lto de se que1xar cfficazm~;ute de 
semelllantc procedimento. 

Nem seria em detrimento do Brazil têl·o o seu 
lfOVeroo em justa e reparadora consideraçâ•J . O 
da França nao faltou a si reprovando os lXCessus 
dos seus delegados, convertendo em conquista o 
protec-torado das Ilhas do Mar Pac1fico. 

E demais, quand · é que se deu esse aconteci
mento notoriamente refractario aos inconte~taveis 
factos do reconhecimento da nacionalidade e inde
pendeueia da Confederação Argentina e da sua 

qualidade de bellígerante conforme ao direito das 
gentes que cu:npria guardar? Depois que o chefe 
polltico e mi!i~ar da Confederação Arg.,ntina re
fusou ratilk•r totalmentt~ um tratado que se havia 
f~ ito em seu nome como parte contractante cum o 
governo do imperio do Br.•zit . 

E porque refusou elle prestar sua ampla rati
tic>•çáv a esse tratado ? A discussão mnis dll uma 
vez tem demnnstrado que foi pela razão de que 
nelle se envolviiio ~stipulações que erão iucompa
tives com a in•iependencia do Estado Cisplatino, 
dizendo aquelle chefe militar e politico da Confe
deração Arg;mtina que a respeito do E•tado 
Oriental do Uruguay SEI devia contractar com o 
que elle dizia seu presiJente ou governo l<1gitimo. 
Ora, esta r :1zào, a meu ver, não devia motivar 
em algullm, e muito menos no govP.rno do Brazil, 
outro garante da indeprlndencia \lo Estado Cispla
tino, receios pela 1ndependencia do me,;mo estado. 
Como, ao contrario, de então pilra o diante se 
dariã'l esse~ não m~<recidos receios ? O Brazil 
el evou de C>ltegoria ao seu re!'reseutante na capital 
do E:~tado Ci•platino (apoiados); e, depois daquelle 
incompalivd procedimen1.o sobre o blouueio , 
deixou de continu~tr a ter algum represent11nte 
junto ao governo da c.,nf~deração Argentina. 

Stlnbores, se o Braz1l profes~ava ser neutro a 
respeito das questões entre o gen~ral Oribe e 
quem governava na ca pital sitiad<l de Montev1déo, 
ou não tivesse representante algum na cupital 
s itiada, ou tendo o ahi, tamb<lm o tivesse junto 
ao sitiante. Seria DlbSmo do interesse do Brazil, 
no caso de inclinar -se para alguma da:; partes, 
ser para a occupada pelo Sitiante, onde r rlsidem 
os maiores e mais reses e pacificas interesses do!J 
sub ti tos brazildros, e não para a parte sitiada 
ou cidade de ~1ontevidéo, resideocia qllasi exclll
siva da força armada e do:~ que vivem dos eventos 
e vicissitudes da guerra civ il. No que não acho 
razão á Coaf~deração Arp;entina é a respeito de 
oulras uccurreucias que mui b em ju:;tificão o Brszil 
p~r!lnte o direito das geutes ; p.Jrque, limitrophe 
como é o Brazil do eK•ado de Montllvidéo, est .. ria 
de sua parle t~vitar dignamentl! que lhe vi~sse á 
capttal o general Pttz e procurasse entre nós um 
asylo o general Fnlcto Rivera? H·>uve uma 
contestação sobre a obtenção de passaportes para 
este ultimo asylado ; e afinal se lhe concedêrtio, 
chfga ás agu .• a de MonteviJéo, e rnedi:mte uma 
crisol ame,,çadu~a d.. cun,;equencills omino<as , 
muda se o guverno daquella praça, e o gen eral 
Fructo Rivera se apresenta á testa do t'Xercito 
d~<lhl, talvez C•)lllO, por as>~im dt:ter, arb ttr·• dos 
destinos t1 e toda a· parte occupada pelas f.Jrças 
que lh13 obedecem e a estrangeira que o auxtlia. 
Eutr .. tanto se 1sto é uma dtfficuldade para a defi
nitiva pretençãu do presidente (que se diz de f11.cto) 
general Oribe, inft·bzmente .. podtJria têl· u obviadn 
o Brazil, se o illustre deputado ex-ministro dos 
negocios estrangeiros , demonstrando que negára 
dar passaportes áquelle g.;neral asylado , afinal 
lh"vs não concedesse sem razão procedente para 
que desisl> S~· dos plausíveis princípios em que 
allás se fundára para negai-os á requisição do 
represfo ntaute de Mootevidéo, como o successo faz 
ver. Uma de duas ; ou devia eoncedêl·os logo ou 
negai-os sempre, como pnr bastante tempo reite
r •ll.lamente oH negára. Havia mais uma razão 
pessoal para issu, o como se houvera nesta cas~& 
o iilustre membro ex-ministro dos negocias estran
geiro& pata com o h 0nrado deputado que dissera 
ser fraljneza a nega tiva de taes pass,.portes. E 
é depois de uma occurrencia desta naturez,. que 
se conc.dêrào ; niio se diz concludentemente o 
'l)orque. O direito que entii'l dominava era o 
n:eSUIO ; as CITCUO\:illlUCÍaS não creiO que mU· 
das~em, senão pn~tt!riorm.nt<~ de facto p.-la pre,· 
sença do general R1vera em Montevidéo. D\zen~9 
que a Confederação Argentina como nação .b~~~
gerante tem direico a ubter uma eaU!Ifação pel9 
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dP.monstrado facto do não recot,heelmento do seu 
bh•q ueio gP.ral ou parcial segundo o memorandum. 
consíderCI que é muito opportuna agora a occasiào 
de a dar, estR.ndo como se acha o governo de 
Bunos-Ayres em menos boas circumstancias do 
que se achava então. 

Reconheça e veja elle o Brazil justo e generoso 
dar-lhe essa satisfação, e demonstrar ao mesmo 
tempo, fundado no direito dos neutros, que não 
podia obstar a que Paz sahisse daqui , nem 
Fructo Rivera; pois que o Brazil niio é lugar de 
detenção de estrangeir,,s foragidos, . seja do terri· 
torio da Confederação Argentina, seja do de Mo!l
tevidéo, como ~~o inda. de qualquer outra parte ·; 
estabelecendo por todos os meios os mais con
sentane·os a confiança que deve ser m~~ontida entre 
o governo de twics os estados, e melhormente dos 
estados vizinhos.. Tem-se dito nesta casa que o 
Brazil · deveria protestar deste e daquelle modo, 
nestas e naquellas circumstancias menos graves I 
Mas não vi nem ouvi que uma. VüZ se levant&sse 
para dizer que o Brazil dt}veria e deve protest•u 
contra a usurpação que essas duas nações rolns· 
saes da Europa estão p6rpetrando contra elle 
quando fazem do Rio dn Prata e seus confluentes 
um mar commum, de:>tituinoio-o assim do domiuio 
da parte que exclusivamente tem a navegaç:io 
dess~s rios: porquanto, segundo o direito das 

· gentes, o Brazil é dono desses rios (apoiados) e 
ao menos de metadt~ em concurrencia com os 
estados a elles adjacentes. (Apoiados.) E' a esses 
edados que pertence de commum com o Brazil a 
posse da naveg11ção de taes rios, e não a quaes· 
quer naçõf.s européa11. Como assim, em silencio 
o Brazil 'l Como âe qu•llquer m<>do consentir que 
essas nações européas entrassem esses riot~ e os 
occupem por seus navi<>s e armc~>dos em guerra t l •.• 
E ao depois, qud difficuldades não s~ accumu· 
laráõ ao nos~o paiz 'l Não é sómente franquea· 
rem-se absolutam6nttl os intoresses commerciaes 
essas nações; o futuro, meus s~nhores, o futuro! I ••. 
(Apoiado.~.) Está 01e p~treeendo que os agento~s 
dessas duas P••teneias euroné11s irlio fazendo do<~ 
di~sidentes e refr11ctario~ á Confedera.;ão do Rio dl\ 
Prata o mesmo que flz..rão FcrnanJo Cortez e Jlrlln· 
cisco Pizarro sobre o Mexico e o Pbrú. O primeiro, 
prevalerendo·se dos resentimentos de alguns cael
ques,e especialmente das republicu dosFlascaltechs 
para conseguir todas as furçoa materiaes e res
soaea, o vantajnr·se na ~ueru contra o imperador 
dnquella p;ramde parte do continente am•,ricano, 
!lludtndo·oa com promessas d., mdhoria de e~tado, 
sacudmdo-o jugo de um despota oppressor. O 
result .. do porém foi que fi.cárão todos eHcravos. 
(Apoiados.) O segun•Jo prevaleceu-se da inimizade 
qu" havill entre dous irmiios Incas para atiçar 
o facho da discordia, e apossar-se quosi instao· 
taneamente (apoiad~) d>iquelle graud~ paiz do 
ouro e da prata, regand,, o do sangue de seus 
naturaes, que afinal não fieãrãu menos escravos 
do que os mt<xicanos l E' provavelmente o que 
ba de acontecer aos estad•lS disside11teo~ e refra
ctarios da Confederaçiio do Rio da Prata S<l se 
continuarem a prestar ao estrangeiro conquistador 
com apparencias de auxiliar e interventur pela 

por averiguado pertencer por títulos de :~lienação 
ao comrnercio iuglez.) Cbegado esse astado de 
cousas, a po>siçào relativa do Brazil será seme
lhante á dessas naçõ,;s européas que, a sen 
pezar, se vêm na necessidade de ter força de 
terra e de mar permanente para manter o equilibrio 
e entreter o resp~ito entre as m&is poteneias 
susceptíveis de uma diss~nção do que venha 
result!!r a guerra. O Brazil pois, como dis~e. em 
vez de continuar no estaJo em que ~e tem achado, 
e ainda por ventura se ach:~, de desnecessidade 
de guardas, senão as suas fronteiras banhadas 
pelo occeano Atl:~.ntieo, terá, e talvez maior neces
sidade de guardar efiectivamente sua$ fronteiras 
para com todos os estados da Confederação 
Argention, do Uruguay e quantos lhe ficarem 
confinantes em seus limites occidentaes. Tem·se 
manifestado por alguns d<! nossos homens de 
estado (talvez em detrimento de seu proprio 
prestimo) que nutrem suspeitas do cho~fe militar 
e politieo de Buenos-Ayre~, dizendo que, se elle 
conseguisse repôr no g<~verno político de Moote
vidéo> o seu auxiliado Oribe, não deixaria de ser 
otreusivo á segurança e manutençá.l de nossas 
fronteiras limitrollhes. 

Eu, a semelhante respeito, digo qae, quando 
muito, Rerá uma comjeetura que 6Stará da nossa 
parte nttenuar, tornando-a irrealisavsl em ouses
quer qull sejão os seus fundamentos. Entretanto 

paz commum. · 
Perguntaremos a nós mesmos se c Brazil tem 

escassos meios de prover á sua segurança em 
todo o litoral do imperio que banhào as agnas 
do ocr.eano Atlsnlico, poderá ter de prompto· todos 
os meios precisoa parfl manter um exercito de 
terra e uma esquadra que lhe guard~m toda a 
sua fronteira occidental, e tenha na conveniente 
immunidade o R!o da Prata e todos os seus 
confluent"s? Uma vez que deixe d& ser de algum 
modo simulada a intluencia real e limitada das 
duas grandes naçÕ-JS da Europa sobre as ditferentes 
partes d<•B domínios da Confederação Argentin~. 
como da capital da republica do Urug11ay (cuja 
posse, pelo que respeita _ás cousas de valor, dá-se 

é um facto succedido log<.~ depois da época feliz 
da nossa politica indcpendencia, que as influencias 
de Montevidéo, hoje prOt'lgido do estrangeiro 
arma<to, forãoJ 1\S que DOd contrariarão. Me11mo 
agora, exllmioand<>-as com algum criterio, ver -
mo:~ que ellas se niio basêào em factos do 
dict.ador Rosas para. com o Braz i I, desde que 
tem a seu cargo o governo d·• Confederação 
Argentina, aenão em que a mesml\ Oonfederação 
de Buenos-Ayres é um complexo de estados 
republicanos, e o seu chefe poliLico e militar um 
homem de co\pacidade superior e nnturalmente 
pos~uido de Rrandd ambiçiio e emprehendedor, 
diz~ndo-ae qu<!, uma vez victorioso dos ob~taculos 
que se lhe antepoem, :uidará de ampliar o seu 
poderio aos estados vizinhos (que muito lhe 
smportilo). Mas, contra tae~ ambições, estalo, a 
meu- vêr, a Ul<~llllla superior capacidade da pessoa 
a q11e nos referimos, e os exemplos de antiga 
éra e ~ue o mundo modernamente lhe d'lve ter 
po~t,, dsante do~ olboa. Se Brise americano 8 tito 
capaz, como se ostenta e os Cactos convencem, 
deve ttr muito juiz·•, e esta qnalidade afastal·J·ha 
de s111trir ,. .,melhant·'~ amuiçõ~~. Ell.; d'lverá 
fllzer c:on~istir sua gloria em restituir a paz e a 
felicida.ie á sua patria, ha tlln~o dilacerada pt~la!l 
gu~rras civis. Nlio é tonJo do seu con~~lho 
homen~ tão habe1s como os que o represeMão 
no Brazil, nos Estados Uuidos, na Fraoça e na 
Grã-Bntaoha, tão solt~rt<~s no cumprimento de 
suas mis,.õe<, tant·:r de paz, como de guerra, 
correspendenJo tà.> bsm sua conflança, por mar 
como por t~rra, não ha de ser com uma tsio 
boa e "certada escolha, com uma comp~~onhia 
tão conforme aos interessss de sua pstri11, que 
se desviará tanto dos Vt<rJ~~odeiros <1 efti.cazAs 
interesses della para com todo~s os povos da 
Confederação Argentina. As sympathias do dictador 
de Buenos-Ayres ba>êào·se nad condições do 
patriotismo, nas condiçõe!l do americaniso1o que 
elle propugna re11lizar o mais glori.lsamente que 
é possivel. Mas logo que elle, extraviado dessa 
posição, qoizesse trilhar a senda dos conquista
dores, fru;;traria inteiramente o intento, e perderia 
t.,da a sua. gloria. 

Nós vimos que <1 grllnde N11poleã<J na sua 
toaior força, fulgurante no maior gráo de suu 
gloria, fazia proselytoe de seus intere.;seJt na 
maior pa•·te das potencias européas indicando-o 
como uma neceBsidade par11 constranger a Grã· 
Bretanha a que cede611e da detenção, de que a 

TOWO I 34 
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arp;ula, da praça_ de Malta. Mas logo que o pri
meiro consul e Imperador dos francezes se fez 
demais disstJ rei áa Italia e cingio a coróa de 
ferro dos lombardos, não póde simular jàmais 
sua desmesurada ambição, descobriCJ·se, e, apezar 
de envidadas t•Jdas as suas forças, a Europa fez com 
que nelle se realizasse por mais um facto emin~nte
mente exemplllr qne os homens por ma10res 
que sejão, por mais element~s que tenh!io _para 
cimentar a sua grandeza, sao suacept1vsts de 
perder-se : que se um colosso tão formidavel 
tocárn um termo tal , depo1~ do se vêr na 
necessidade de abrir mão do seu empenho no 
desembarque é mão armada 6m Inglnterra para 
fazer-lhe a guerra no Rheno e na Itali~, e talar 
com os seus e::tercitos quasi toda a Europa, foi 
ao occaso I O que devem esperar que lhes ~con
teça outros ambiciosvs guerreiros 'l Sendo pOIS de 
toda a evidencia que, se Rvsas chegasse a t~r 
prete11ções de, violando o mais clarv e notono 
de todos os tratado:.<, f11.zer seu o territorio da 
Cisplatina, e mesmo se _abalançasse a têl-as sob~e 
o Brazil, não SP. podena sustentar ; parece nao 
n1euos obvio qu~ então s"ria uma feliz oppor
tunidade para o BraLil com toda a razão mostrar-se 
digno de exercer essa iufluenciti, que pela sua 
natural grand.;za, pelos seus recursos naturaes, 
pelo seu . patriotismo e tendencia progressiva é. 
civilisaçào e perfectibilidade, tem direito a exercer 
na America do Sul. 

Votando pois pelo projecto de resp0sta a falla 
do throno, é para q•Je a p ,,Jittca do nosso governo 
nas relações externas se bssêe na jusiiça, no 
resp~ito efficaz dos seus e dos direitos dos outros 
estados. Quanto menor, maior circum~p«c.,;ão ; 
quanto mais criticas fõrem suas circumstancias, 
maior deferencia, obtemperança e gonero:udade 
para com elles. 

E' assim que o Brazil, tiio grande como é em 
relação a esses estados, deverá correspondt!r por 
facto:; ao intuito de sua grandeza e preparar-~e 
para o realiz ,\r de futuro em toda a inteui!i<iaJe 
de que é susceptível. 

Agora pa•sarei á Grã-Bretanha. 
Senhores, um doa h·Jnudot! membros nos disse 

aqui quo a "ccasilio era pe~sima para enten· 
dermo-nos com a lnJ:CII\tcrra, porqu~ estavamoa 
dehaixo das forcas caudinns I 8eu!Jures, qut> s~
m<·lhança pódtl t~r o I'Stntlv em quu no~ o1chumo11 
para com a Grii-Br~tl\nha t<DI comparuçno 11.0 "'" 
qu•! se achou u exorcito romano, viclilllll d11 
u111a cila,la, o-~~tn recurRo nAnllum, o.l~bui::t•l do 
po.l ll r tl,IÍ. discriçoi,, dos Saunnitll!l? Nós u:io potl ~
remos dtz,,r •1ue cst.,jKtllo:l nb,olultlii•CIILll om um 
Oplimo estaJu pam con1 11 Grã-Bro!tanha ; mas 
combinai o estado em que nos Kc!i .. mos com 
aqueUe em que noll temos acilado a respeito da 
questão sujeita ; e direis que estatnCJS em m.,uos 
más, se não melhore:~ circumstancias. 

Antes que a Grã-Bretanha cedesse é intimação 
que lhe [ez o nosso governo de se achar findo 
o tempo em que era admissivel a pratica e:~:ecução 
das convenções de 1815 e 1817, com seus artigos 
addicionaes, a Grã-Bretanha exerc;ll. o direito de 

--~~ita_._in_fl!.~taya __ nossas _ costas por meio de_ seu_s __ 
navios, e apresava ate por tentativa de trafico I 
Não só fazia juigar as presas perante a com
missão mixta da Serra Leõa, senão, se é certo 
o que diz~m, até em Demerura, contra todas ~s 
mencionadas couvençõe:~. (Apoiados.) Mas o que 
tern feito depois de passaJo o bill? Const" que 
sómente taz presas dos navios de facto achados 
em ftagrante; e tenho noticia de que alguns 
apresados sem esse requisito têm sido relaxados. 
Sei mesmo que apresaJos com cllptivos, levando 
a seu bordo individuos que se reclamárão por 
forros, e atl\ alguus por casados com duas mu
lheres (declarando ser em sua nação admtttida 
a polygamia) forio relaxados elles e ellas. 

Por consequencia, eshmos comparativamente 

menos deprimidos no nosso proclamado direito 
do que nos achavamo~. Nós estaríamos mais se 
a Grã-B~etanha tivesse autorisado ao seu almi
rantado e vice-almirantados para julgar, segundo 
o art. 1• e conveução de 23 de Novembro de 
1826, tanto as embarcações, como suas tripolações. 
Então sim, estaríamos em peiores circumstancias ; 
porém limitando-se a jurisdicção dos trlbunaes 
marítimos inglezes ás propriedades apresadas, 
nós não estamos em peioras circum~tancias. 

Outro illustre membro disse, que devia ter 
sido demittído com estranhesa reprehensiva o 
nosso miuistro, que, protestando contra o processo 
parlamentar do biil. não sendo attendido o seu 
protesto, se não retirou, pedindo immediatamente 
seus passaportes Ora, figuramos que nós tratas
semos aqui de !azer uma lei para se realisarern 
obrigações internncionaes, porque tntendessemos 
que estt1vamos no nosso direito, ou que isso 
estava na nossa política ; e viesse protestar qual
quer ministro estrangeiro, a quem isto pudesse 
tocar ; nós por ve11tura nos haveríamos de abster 
de continuar no nosso exercício legislativo 't 
Portanto o protesto limitou-se ás consequencia-s 
do direito áe protestar. que o qualificão uma 
reserva daquillu a que ternos direito pondo-nos 
em cobro de toda a supposição de acquiescencia. 
O de que se trata acha-se o mais bem formulado 
possivel contendo os termos mais energieos e 
decentes que em uma conjunctura Aemelbtmte 
pndião ser empregados. Por consequencia Dt!sta 
parte louvores ao R•>verno por ter conservado um 
em prPgado tão digno. (Apoiados.) 

Outro nobre deputado semelhantemente disse 
que por eff~ilos da intimnçí\o e ce>~saçilo effectiva 
das convenções e neus artigos addicionaes, mu
tatir mutandis. adopta.ios no~ art ... 2• e 8• da 
convon•;ào d<l 23 da Novembro do 18-~6, ficavamos 
sem lêgislaçi'i•l para julgar us pr .. ~as que flz~ssem 
nossos navh1s de guerra c.mtorme o llrt. 1• da 
mesma c•mvençilo. E tevo em resposta do illustre 
dt>ptllndo qu11 d,.fen.J~u ao ~overno 1 havl!r o 
alvaré do lSIS. E revhcando o nobrd deputado 
que o arguíra, tornou diz:t'ndo 11o\o rt·ferir-se 
S•Hnelbant•• alvaro\ 1\ conven~i\o de U!2li, sem\o 
és do H!l5 tl lSli, ,, portanto, ntio podia mais 
'\"nA'•Ir. 
Scnh •lro .~, eu enio que por f11!1n do mal li 

nl11urna ntt••nc;•\o •'• qua Ru ni\o rocnnh1•Co que em 
vo•r•1u·l•l o alvura\ o!u ~tl Jn Jandro dtl 1~18 fo>l 
(eoto " pr.,llllll~a,Jtl Ctll <!OIIll"'lUilllCill d118 men· 
cinnn•las cnn\•.,n.;•jH~ d" 1:!15 fl 1817; tanto quo! 8fl 
>w~ui•> a rntillo:n~•\n em \) .J,, D ··zemhro ti c arLi go 
s~pllm ciu Ccit 1 em Lon,lr••d ern Sctr.mbro do nnno 
aut~c•:•lHllttl: assim como no art. l• do trat.ado 
de 1\J r -tliftca•lo em :!ü de Fevereiro de 1~10 
seguio o alvart\ de 2l de•N•>VAII\bro de 181:3; 
no 4ual não só se providenciou que o trafico 
permiltido se fizesse Ja ouaneira mais convenient~ 
é. Cllnservação da vida dos africa·lOS sujeitos, senão 
que para sua efficacia se concederão premios 
ao:~ capitães e cirurgiões dos navios que os con
duziss<om sem maior perda do que a do 2 e 3 
por 100 indivíduos. 

___ E' _verdade que ~te_ry~_os _ __leis para julgar das 
presas que se fizerem e:. ei do art. 1• da con- · 
venção de 2:3 de Novt~mbro dll 1826 ; mas essa é 
a lei de 7 de Novembro de 1831, que, no art. 4•, 
diz expre;,samente que, se~tdo apprehendida fóra 
düs y~rtJs do Brazil pelas forç~s naclonaes 
alguma embarcação fazendo commercio de es
cravos, proceder-se -ha se%undo ag disposições do 
art. 2• e 3• da mesma lei, como se a apprehensão 
f»sse dentro d<> imperio. E as\\im é a toda a 
evidencia que, dado o caso prevenido legislativa
mP-nte, como fica exp•Jsto, não se poder• deixar 
de verificar sua sancção. 

Ag·•ra ~llssarei em resenha a historia d!l abo
lição ou prohibição hgal do trafico, sem me 
empenhar na ~emonstração de que ha verdadeira 



Câmara dos Deputados -Impresso em 13/01 /20 15 16:31- Página 16 de 17 

SESSÃO EM ;jQ l>~ MAIO DE 1846 267 
inteu~' ão pbilantroplca da part~ da Grã-Breta· 
nha no seu empenho em p1opugnar por i,;so; 
contentando-me com as razões que pela mesn.a 
affirmntiva expendeu, com o saber e indepen· 
dencia propria que o distingutm na sua pr.;fissão, 
o illustre d~putado p~la provincia da Paral:lyba, 
recordando que por 20 annos <lmpregou. a Gni· 
Brttanba todos os meios de que sóe usar para 
estabelecer uma opinião quB contra ria v a immer ,· os 
interesses e preconceitos, até fundai-a em ,ei, 
começando por dar o t-xemplo da repressão por 
si e á SU>\ propria CU&la. Accresceniar-lhe-hei 
todavia duas refkx.ões, das quaes a primeira é 
que, se a Grii-Bretanba procedesse nisso com 
vistas l.nteresl'eiras e materiaes. não hav ião de 
cooperar com ella para o mesmo filll, sem E"xcepção 
de alguma, todas as nações civilisadas do mundo, 
sobresabindo entre ellas o chefe da igreja uni· 
versal Y (Apoiados.) 

A segunda é que, se a Grã-Bretanha fosse 
levada de. interesses commerciaes, quem poderia 
competir com ella no trafico de escravos para 
os vender a todus os paizes 1 (Apoiados.) A 
maior parte dos navios serião seus, a maior parte 
das fazendas que se empregão no trafico serião 
como são produzidas pelas suas fabricas ; ella é 
o melhor navegador, e tendo de longa data toda 
a pratica de se empr€(lar nis~o. ganharia por 
todos os lados, trocando as mercadorias de suas 
fabricas pelos captivos, e ella e estes pelo pro
dueto do trabalho dos mesmos, sem que dei
xassemos de ficar na. sua dependencia. Mas não ; 
ella abnegou a estes interesses, dedicando -se a 
outros mais elevados ; e o Brazil não foi estranho 
a i~so. 

Qunndo a Grã-Bretanha celebrou o ~ratado de 
Fevereiro de 1810, antes que mencionasse o 
trafico, estipulou no seu art. 9• · com o príncipe 
regente de Portugal, que esta parte cor.tractanta 
não admittiria no BrRzil o tribunal da inquisição. 
Senhores, o que importaria á Inglaterra, a não 
ser por espírito pbilantropico, que os brazileiros 
fossem presos, torwrados, e até queimados pelo 
tribunal do santo officio ? Teria nisto algum 
interesse mundano, vil e miseravel ! Ao dt>pob, 
estipulnndo parcialmente a extincção do trafico, 
se ella quizesse coagir naquellas circum~>tsn~ias 
angustiadas, o que lhe não faria o principl! 
reinante de Portu~al t A Grã-Bretanha deu por 
indemnisaçiio 300,000 libras est.:rlinas em 1815, 
~tuando se estipulou a prohibição até o norte do 
Equador ; e fez mais a Inglaterra a Pc•rtugal o 
donativo do que lhe devia de empreetimo de 
600,000 libras, contrahido ew Abril de 1809 ea: 
Londres, além dos 300,000 libras para a lndem
nisação e do abono de 5 •/• de juros até seu 
efiectivo pagamento ; encarregou uma commissão 
de liquidar em Londres a importancia das presas 
illegalmente feitas depois do 1• de Junho de li>l4, 
do que resultou receber a praça da Bahia mui 
boa somma de libras esterlinas, com que algumas 
familias muito melhorarão de f,Jrtuna. Ora, .se
nhores, por que razão fazia a Grã-Bretanha tanto 
a Portugal; e, cumo se diz, nega tudo ao Brazilt 
Mereceria Portugal á Grã-Bretanha mais defe
rencia do que lhe deve merecer o Brazil 1 Tiuha 
ella mais vantagens a haver do reinado portuguez 
do que do governo brazileiro 1 Aqui ba alguma 
falha de mutua e reciproca confiança. 

Pela conTenção de 23 de Novembro de 1826 se 
estipulou no art. 1• que a contiRusção do com
mareio vedado depois do temp_o prescripto por 
qualquer pessoa subdita de S. M. Imperial, seria 
considerado e tmtado de pirataria. No art. ~ 
appliclrão-ae-lhe as convenções de 1815 a 1817 
com os seus artigos addicionaes explicativos 
mutatil mutcandis, emquanto a repressão do trafico 
fosse parcial. O Brazil então estava tão conforme 
nino, que immcdiatamente que em Março de 1830 
se findou o prazo dado para se lhe seguir a 

abolição total, reclamou por seu ministro em 
Londres a cessação daa commiEsões mixtas e do 
direito de visita, para ficar em todo o seu vigor o 
art. 1• na parte que lhe respeitava ; e repetindo 
~m ~~1, tam~cm cuidúu logo de fazer promulgar 
a 1~1 Já mencionada de 7 de Novembro. Foi a 
Grã Brttanha que disse que continuassem a ter 
fX•Cução as coonuissõ~>s ntixtal! e o direito de 
visita. O que mais fez o Brazil?Nãosatisfeito 
de ver continuar a applicação dos artigos das 
convenções e seus addieinnaes explicativos por 
uma mera faculdade, co11.verteu esta faculdade em 
obrigação, e sustentou que estava comprchendido 
nas disposiçÕf:S dos arts. 2• e 3o, o artigo aliás 
separado, fdto em Londres em Setembro e rati
ficado no Rio de Janeiro em Dezembro de 1817, 
quando btm visto estava que por artigos addicio
naes explicativos se não podtria ter aquelle 
que expressamente f<'Jra feilo e denominado se
par4do. 

A Grã -Bretanha nessa coujunctura concordou 
nisso aprezar da letra dos arts. 2° e So da con
venção ; e o Brazil mesmo estava tanto na intenção 
b espírito abolicionista, que até fez seus artigos 
€stipulados con1 P1•rtugal depois de proclamada 
a ••osse independencia, taP.s como os de 15 de 
Março ratificados em 21 de Julho de 1823, que 
estendêrão a appn·hensão estipulada na convenção 
de Londres de 28 de Julho de 1817 sobre os navios 
effectivamente achados com captivos do trafico a 
bordo, aos que tivessem vestígios de os ter car
regado e desembarcado na viagem respectiva. 
Continuando o Brazil no mesmo espírito, fez o 
seu governo em 1835 esses outros artigos, cuja 
rntificação a assembléa geral refusou ; bem que 
circumstancias extraordinarias para elles contri
buíssem; porquanto, de facto recentemente tinha 
havido uma insurreição na Bahia. effeito de 
iniciação de prop~<glinda de islamismo entre os 
africanos ; porquanto , o movimento qne então 
houve se suspeitou ou indiciou haver no Rio de 
Janeiro e em Miuas, e noticias se publicário :le 
que tamb~m o havia no sul e oeste dos Estados
Unidos. De modo que parecia vir de mais longe 
es,;a prupaganda insurrt!ccional dos afrlcanoR ; e, 
con1 toda a razão, accordavio-se novos meios de 
coarctar o trafico, elevado o espírito dt~ abolição 
no empenho de os reali•ar: tanto se activou ao 
mesmo tempo a idéa das eolonis11ç<les dt~ euro
pêoe, para a qual muitas pessoas lnter~aadas 
na causa publica concorrerão com seus capitaea 
creando·se assueiaç<lea neate untido na Bahia 6 
no Rio de Janeiro. Era pois esr.e o ~spirlto domi
nante. Como_ pois improperar por i11ao a alp;uem? 
Depoill de 1836 é que fori\o havenJo outru ten
dencias, que deixo d·e analyaar agora por não ser 
muito conveniente, nem Já o permlttir o t~mpo 
que demasiadamente gastan1os nesta discussão. 

Quanto ao bill de lord Aberdeen, o que fez a 
Grã-Bretanha? Revogou o aeto do anno 3• do 
reinado de Jor~te IV, proced'3ndo do mesmo modo 
que a respeito de Portugal, se houvera no bill de 
lord Palmerston ? Por ventura deu-se por injuriado 
Portugal no extremo de se abster de contractar 
mais com o governo iuglez 1 Antes esses homens 
notaveis (que dirigindo os negocios internos e 
externos do seu pniz o hão regenerado do estado 
de decadencia em que se achava), não só hão 
contractado, como efticazmente cuidão da repressão 
do trafico em seua domínios. Nem alguma nação 
póde ser injuriada ou fazer injuria por guardar 
fielmente suas convenções, on propugnar por ellas 
sejlundo suas faculdades. 

E ' assim que podemos e devemos reclamar, é 
mostrando que a nossa intenção eat! conforma 
com aquella que tínhamos quando se contractou 
o que diz a letra do contracto. E' assim que nós 
poderemos estipular novas convenções, e (o que 
não pouco nos interessa) re&lisar o direito 9u_a 
temos á indemnisação de todas estas presaa iUi-
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citas; porquant•'• parece que a Inglaterra não 
vendo realisar da parte do Brazil os mei•'S directos 
de repressão, emprega adrede todos, e um de\IP.s . 
é privar-nos do dinheiro das indemnisações a qua 
temos direito, para que se não seja tdntado a 
empregai-o no trafico. Façamos, C(llliO cumpre, 
que esse dinheiro venha, e 11ào seja. enlpregado 
em um tr11fico reprovado pe.lo genero humano, e 
realmente injus tificavel. Isto não é tão difficil, 
quando, por felicidade nossa, o nosso governo 
jámais deixou de perseverar na mesma phrase de 
que devia usar; mas cumpre expOr e explicar aos 
nossos concidadãos os males que resultão de 
continuarem na cegueira de considerar que os 
africanos do trafico vedado vêm trazer fortuna 
para o paiz, que aliás amesquinhão. 

Assim, o meu voto é que na política interna 
o governo trate de satisfazer a todas as condições 

de um bom governo, mórmente de um paiz como 
o nosso ; que poste.rgando susceptibilidades, trate 
com lealdade e firmeza na politica externa, fazendo 
consistir nisso o primeiro fuHdamento da nossa 
honra e digni·1adn nacional. Então o Brazil será 
respeitado de t udos os povos, e terá direito ás 
sympathias de tod.:~s os habitantes do universo . 

O SR. Pa~.:sroENTE:-Tendo o Sr. D. Manoel 
ce<.lido da palavra , e ni\,) havendo mais ninguem 
com ella, fica a dil!cussão encerrada. 

A ordem do dia de quarta feira é, á s 11 horas, 
fixação das forças de terra ; á 1 hora eleição da 
mesa, antes e depois projecto sobre a guarda 
nacional. 

Levanta-se a sessão. 

São 3 horas e l/4. 
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CAMARA DOS SRS. DEPUTADOS. 

Acta de 3 de Juaho 

PRZSIDENCIA. DO SR. MUNIZ TA.VA.BES 

A's 11 horas verifica-se pela chamada que se 
aehilo presentP.S os Srs . Soulla Martins, Pdixoto 
de Alencar, Pamplona, Secco, Carvalho e Silva, 
Pompêo, Castrll e Silva, Toscano da Brito, 
Coelho Bastos, Ayres do Nascimento, Muniz Ta· 
vares, Vilella Tavares, Cunha Az~vedo, Rebooças, 
Oliveira Lisboa, Amancio, Ril>eiro, Gonçalves 
Martins, Sout<~, Barbosa de Almeida. Cllmp·•a 
Mello, Stockler, Machado de Olivaira, Jeronymo, 
Coelho, Limpo de Abreu, Godoy, Getulio, Penna, 
Meirolles, Marinho, Di-ls de Carvalho, Odorico 
Mendes, C~rquelra Leite, Ottonl, Santos e Aze· 
vedo, Mascarenhas e Ma~albães 

Faltão com participação, os Srs. Bricio, Acauãa, 
Bittaucourt e Camara, Ramiro, Veign, bispo conde, 
Muniz Barreto, Alvares Machado e Tl.lbias: e sem 
ella nfl Sra. Souza Franco, Paranhos, Franco 
de Sá, Moura Magalhães, J~&nst~n, Sllutoa e Al
meida, Sc~uza Ramos, P10to da Mtlndonça, Ber.erra&, 
Queiroz Matto~o, UchOa, Antonio Aft'c~uao, R~g.., 
'Monteiro, Mullo, Lopes Ntl~to, Peixot.> de Brito, 
Nunes Machado, J"sé Pedro da Silva, Cuvalho 
do Mandonoll, Urbano, ~brlz, Tavares Buto!J, 
Lopes Gama, Barros Pimentel, Silva Ferraz, Er· 
nesto França, C"utn, Junqueira, Wllnderh•Y, 
Pacca, Amaral, Monjardtm, Josino, Valdotaro, 
Souza França, Gomes dos Sàntos, S •UZ•\ e Oliveira, 
Pauliuo, Gavião Peixoto, Souza Queiroz, Rodrigues 
dos Santos, Carrão, Costa Pinto, Dias da Mott .. , 
Torres Homem, Antão, Coelllo da Cunha, Jorge 
da Silva, Mello Franco, Paula Barbosa, Alva·
reaga e Carvalho. 

Em conseq11encia o Sr. presi.tents <ieclara. qne 
não ba sessão. 

Sessão em 4 de .laahet 

PBEBlDE:iCIA. DO BB· KONIZ Ta.VA.IlES 

Stnnamo. -Expediente. - Negocias ãe Pernam
buco. Discurso do Sr. Pti:coto de Alencar. 
-Approtlacdo da re.;posta tf falla d.o throno. 
-Approtlação da lei d.e (i:&acllo das forças de 
terra.-Re{orma d.G guarda nocional.-Eleiçllo 
da lne.IG, 

A'a 10 horas e 40 minutos da maohil abre·ee a 

sessão, lê·se e approva·se a acta da antecedente, 
e bem assim a do dia em que não houve sessão. 

EXPEDIENTE 

U,n oflicio do Sr. mini .. ~ro dos negocioa do im
perio, participando que tanto 1\ collecçào das actas 
das s~ssões da camara dos Srs. deputados cele
brad~s em _1844 e 18-15, como os papeis que acom
panhao furao naqu11lla data (2 de Junho) onviados 
ao ministro dos ne~o.:ios estrangeiros, para que se 
transmittão pelo d1to ministro ao 1• secretario da 
cumara dos deputttdos da nação portugueza.-Fica 
a camara inteirada. 

Outro do Sr. ministro doa negocio~ da fazenda, 
r,;mettendo o decreto de 26 do corrente e os docll
mentus que o acompanbão, pelo qual José Dias 
Mo.nteiro l•1i llposentado no lugar de 1• escriptu
rarto da contadoria da thtHloura&rla da província 
de Mina~ Gllraea.-A' commissilo de pensões e 
ordenados. 

Remette•se á 2• com•niulo do orçamento o 
requerimento da lldminlstraçilo do imperial boa
pita! dos huaros desta cOrte, pedindo ee lhe con
ligne a 'luantia de 2:0008 para reparos c concertQs 
do hospital. 

Ntlo ha mlli• expediente. 
Continúa a discussão do requP.rlmento do Sr. 

Nunde M.acllad". 
O &r. Peixoto do Alonoar:-Sr. prelll• 

detlts, pedi a pa&lavra para fazer breves reflexões . 
O nobre deputado, 1111tor do rt'qnerimento, en

tende que fllZendo esta requisição ollerece um 
valento documento a favor da conduct:t do Sr. 
Chicborro da Gama, actual presidente de Pernam
buco ; mas eu estou resolvido a votar contrll, 
e darei as razões por que o faço. 

Parece-me que as assembléas provinciaes estão 
no seu direito, quando, dentro da orbita da lei, 
decretão Cunlos provenientes de sua rtlcelta: e 
neste caso entendo que estão os que a a&semblés 
provincial de Pernambuco decretou para soccorros 
publicos da pruvincia. Lqgislando a assembléa 
sobre e:ote objecto, e devendo estes soccorros serem 
distribuídos pelo presidente da provincia, não 
pôde esta camara, em mio a opinião, exigir inlor· 
mações sobre uma questão da qual não póde tnmar 
conhecimento pró ou contra, uma vez que nio póde 
dizer que a assembléa provincial não podia 
decretar fundos para taes soccorros. uma vez que 
não põde ebamar esse presidente à r6sponsabilidade 
por ter ·bem 011 mal di::.tribuido os meamoa 
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soecorros. Por este motivo pois eu voto contra _o 
requerimento. Ma~ tamb~m voto contra o requen
mento por outra consideraçã('• quanto a mim, de 
muito peso. Parece-me quo a camarl\ dos Srs. 
deputados, exigindo estas idormações a respeito 
do Sr. Cbichorro, esta como que desconfiada do 
concdto qud e!le devtJ merecer 1\ camara; e por 
isso entendo que a camara não póde dar uma 
'Prova mais poder<>sa do conceito que rórma da 
honradez do Sr- Chichorro do qae desprezando o 
requP.rimento. Com isto a carnara diz n1uito clara
mente qutl não duvida de modo algum da conducta 

I 
Sr. ministro da guerra. eontinúa a diseo!lsão do 
art .. 2• do projecto n. 147, qu~ reforma a guarda 
OllClc..Dal. 

ORDEM DO DIA 

do actual presidente de Pernambuco, que, se a 
ast;emblétl provincial decretou fundos para soe
corroa elle satisfactoriamente os distribuirá se· 
gundo' as vistas e benevolas intenções com que 
forão decretados. Vê peis a camara que, se este 
é o seu pensamento, como estou convencido que· 
é; não deve approvar o req<Ierimento; e eu até 
pédiria ao seu nobre autor que o ret1rasse, pl)rque 
entendo que as suas vist~t> são tambem dar uma 
demonstração do conceito que merece o Sr. Chi· 
chorro da Gama. 

Mas, Sr. presidf:nte, eu vi que, por occasião 
desta discussão, o nobre deputado pelo Piauhy 
mo11trou desconfianças a respeito da conducta 
des5e nobre presidbnte, como que querendo receb~r 
como exacta. a asseveraçàl) ou a idéa apresenta<.la 
no senado de que taes fundos tiuhão siJo decre
tados não para serem empregados em favor da 
indigencia, ma~ paro1 fins eleitoraes. Ora, parece
me que a camara deve estar convencida de que 
o Sr. Chich.Jrro da Gama, quando tivesse de 
advogar esta ou aquella candidatura na província, 
não estaria DIIS circumstancias de lançar mão de 
um tal meio para vencer a eleição (apoiados) ; 
o Sr. Cbichorro, como todos sabem, goza de 
muito conee•to em Pernambuco (apoiados) ; não 
precisava 1: 1çar mão de meios violentos, iniquos 
para merec~<r uma candidatura qu11lquer. Seria 
mais prudente qu~ o nobre dtoputado não tivtsse 
trazido á casa semelhante argumento ; porque o 
nobre deiJUtado niio éStá n1uito escoima·io de 
quaesquer desconfianças a respeito de eleiçõe5. 
Eu deixo de entrar no desenvolviDiento de antiga~ 
occurrencias em uma das proviucias do norte 
por occasião dê elei<;ões, porque não é minha 
io~enção trazer á camara uma Jbcu~sào odiosa 
a tal respeito ; mas pedirel ao nobre deputado 
que se esqueço~ por ora Je semelhante~ 11ccnaações; 
é melhor que deixe pas:<ar primeaameutll esta~ 
tres ou quatro gel'açõ~s futuras parll ento\o poder 
accusar a outras por m.,uv .. s d~ dllliçõ.~s. 

Dá-se por di:-cuthlo o requeriment.> ; ú rejei
tado. 

O Sa. PaESliJENTii: :-Antes de se entrar na 
oru;:m do d1a, direi á cam .,r a que a dil:cus,:ã,J 
da resposta á f~<lla dtl throuo ficou ~>ncerratla 
Da ultima ses~iio ; não se proc•'d"u então 
á votação por não se achar na casa numero 
suffic,ente de Srs. deputados; vai se procP.d~r 
ag.Jrl\ a esta votaçã.l. 

q Se- MouRA MAGALHÃEs (pela ordem) ·-Tomo 
a hbertlade de p erguntar a V. Ex. se me é licito 
explicar algumas ;,xpressÕtJS .. _ 

0 SR. PRESIDENTE :-A discussão já está en
cerrada. 

O Sa. MARINHO (pela ordem) :-E11 creio que 
V. Ex. vai pó r a votação toda a resposta ; 
mas eu não sei se seria melhor pór cada um dos 
períodos .•• 

O Sa. PBEsiDENTE:-Porei a votos tal qual foi 
apresentada pela comuns~ão •.. 

REFOm.IA DA GUARDA NA.CI~NAL 

Coutinúa a discussão do art. 2• do projecto 
sobre a ref,1ru1a da guarda nacional. 

O Sr. Polxoto do Alencar:- Sr. pr<!
sidente, eu pouco ou nada p•>·1erei accrescentar 
ao que têm dito os nobres oradores que me têm 
prt~cedi<1o, e que muito judiciosamente têm !'l:.S
t~ntndo a emenda do nobre deputado p~las Ala~~;õas, 
que tem por fim !'Upprimir no art. 2• as palavras 
-aut.Jridades policiaes e criminaes-, emenda quo 
eu tambem entend.l deve merecer " approvação da 
camara. Mas, não obsta!lte idt(), eu Julgo dever 
fazer algumas observações, porque constdero esta 
mat<Jria de de muita importancil\, e que por isso 
deve c!Jamat· a attenção do todo:;; nós. 

O nobre deputado por Minas, membro da com
mi,sàJ que apresentou Hste projecto, querendo 
provar a conveoiencia de ser a guardot nacional 
subordinada ás 11utoridades policiaes e criminaes, 
citou-nos a lei de 18 de Ago.•to de 1831: mas 
eu p~ço licença ao nobre deputado p>~rll dizer-lhe 
que e'ta lei não pód11 servir de argumento na 
presente discussão. Deve lembrar-se o nobre 
deputado que essa lei é a nae;ma que estamos 
refvrUlando, que são os seus defe1tos e suas 
lacunas que tratamos de corrigir e emendar; e 
o !'receito da subordinação da guarda nacional 
ás autoridades criminaes e policiües, estabelecido 
ness11o lei e repetido no projecto, é, segundo o 
meu modo de pensar, um dos seus maiores de
feitos. 

Sr. presid~ute, o maior mal da nossa legislação 
quasi 11empre provém das enxHtias. da compli
cação ele muit11.s entidadetc, de muita~ autoridades 
em uma mesma lei, autoridades cuja missão, 
cujo fim principal muit><s veze~ não tem rulaçào 
de uwas para cout as outras. Nest;, caso con11id~ro 
estar esse amalgama da>~ autoridades policiaes 
cum a guarda nacional ; IIIUit'-'S veze11 :;uccederá. 
qull o soldaJo da guard11 nacional não saberá a 
quem devzt. vbedecer, se ao seu eommaut.laute ou 
~e a autoridade policial que o cha1nar. 

O Sa. F. PEN.:u.:-Não apoia<io. 
O :SR. P. DE AL&NCA.R:-Eu entendo que a 

gtl.>rda ua.:i0111tl não dt~Ve s .:r subordinada às 
aut .. rid~&dcs policiaes. Est1r. palavra-subordinação 
-K1gnitic11 obediencia c submissão ; e acha o 
nubrd deputzt.do que isto não IJÓ te Lran ; tornar a 
b.J~ mauchu d-.J :;erviçu publico 1 En não acho 
iucowpatil>ilidade alguma na guarda nacional 
prestar sen•ic;os sem que t .. davia e,;tejl\ subordi
nada ás atltoridades criminaes ; eu entendo que 
a guarJa Di.ICionlll dev<~ auxdi \f as autonda<tes 
pol1ciaes e crimina~s, porém deve s"r de uma 
mant:ira conV<!niente â sua organisaçiio, de uma 
maneira conveniente á disciplina que se deve 
manter; mas esta disciplina uâo se poderá mant~r 
sem uoif<:>rmidade de ac;ão. Não havendo isto, 
ha de inf,.llivelmcllte appa1·ecer a anarchia, a 
perturbação ; hão de ap!Jiirecer confl.ictos _entre 
as autor idades policiaes e crí111inaes e os ollic1ae~ 
da guart.la no•cioual. Nào ha duvid" que a le1 
tie l::i de Agosto diz que a guarda nacional dcv:e 
ser ,ubort11uada ás uuLori.t..Jes policia~& e cn
minaes ; •uas eu vejo que o governo, 011 não 
entendeu ass1m, ou julgotl inexeq111Vel esta do u-

Posta a voto11 a respo~ta, é ·approvada tal qual ; 
por consequencia, jnlgão-se prejudic•ldas as enaen
das. 

trina, p., rque por todos <.>s av1sos, por todos os 
rllgulan~tmtos que tem dado desde a creação da 
guarda uacional até hoje, tem mostr .. do -fUe esta 
doutrin" de 6Ubordiuaçáo não dev" prevalecer. 
Eu apontaria alg11n11 aviaoi! ~uc muitc eorruborão 
o que teubo dito ; por exemplo, o aviao de 8 d., O Sa. P.RESm.iNT.E :-Emquanto nio chega o 
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Janc-iro do:: 36 Jiz que quando a guarda nacional 
fór chamada para " serviço, deve ser sGmpre 
precedendo requisiçiio .•• 

O Sa. PENNA:-E;tá expresso na lei. 

_ü SR. P. DE ALENCAR:-SP. é isto expresso na 
lei, se deve pr~ceder esta requisi~~"• então o 
nobre deputado ba de concedP.r que nà0 hn su· 
burdinação ás ~utoridades policiaes e eriminacs, 
porque se assim fc>SSP., não terião que requisitar, 
porque o nobre deputado não ignora que requi· 
sita r é pedir. 

Temos aiuda o aviso de 9 ãe Outubro de 37, 
que diz que quando em caso urgente ou extraor
dinario se chamar n guarda nacional sem que 
primeiro se tenh11 requisitado, immediatamente 
depois se fará participação ao cornman 'J&.nte su· 
pPrior ou commandante de eomranhia. Ora, isto 
ainda prova que a guarda nacional não é su· 
bordinada ás autoridades policiaes e criminaes. 

Além disto, Sr . presidente. cu v,;jo que, con
forme a Jegislaçl\o existente, conf,> rrne o seu VP.rda
d~iro espirito e intelligP.ncia, não é a guarda 
nacional aquella força que está restrictament~ 
obrigada a faz ,~ r a policia, porque o aviso de 30 
de Març.1 de 36 diz que os juizes de paz devem 
prilueinunente requisitar a força aos corpos e 
municipaes permanentes, e sómente a guarda na· 
cional nos casos extruordinarios, isto é, quando 
posso occorrer um facto qualquer e não haja no 
lugar outra força que possa ser immediatamente 
chamarta. ·Além disto, teDlos para os casos ~X· 
traordinarios e inesperados o art. 291 do codigo 
criminal, e o art. 22 do codigo do processo, que 
todús yrevinen~. o~ casos u~g~ntes, e,m que qualquer 
autoridade ponc1al ou cmcnnal pode lançar mão 
não só da guarda na.c10nal, como df' outru qualquer 
força que extsta no lugar, pllra com ella occorrer 
ás <.Jiligencias do serviço publico. 

Eu citarei ainda o art. So da mesma lei de 18 
de Agosto de 1831, que diz que nenhum official 
da guarda nacicnal poderá dtstribuir cnrtuxurne 
p«l"s r,uardas, sem expressa autorisaç>io. Fi· 
guremos o caso em que uma nutoridade policial 
ou criminal lança mão da gu:1r<ia nacional "e 111 
rcq 11 isiçào, e c• oillcial da guarda naci anal lha dil:a: 
- n:lo dou o municiumento necessario, nãu dou 
as nr1nas, não dou o cartuxame para 'e fazer n 
dili!(encia-: porque f!U concebo muito bem o caso 
de haver conflicto entre essas autoridades, como 
tem acontecido : de que serve então, pergunto eu, 
a di~po~iç:io da lei qu~ manda ficar i\ guarda 
nacioual subordinadn às autorids.des pollcltlCS e 
crimiuaes? 

Disse tambem o nobre dt>putado, o igualmente 
diz o artigo, que nos lugares rc:motos, onde niio 
residir o ministro da justiç11. ou o presidontll da 
pnwincia, a guarda nacional deverá estar subordi· 
nada á mnicor autoridade policial do lugar, isto 
sem duvida porque SU!·PÕO o casu de que a guarda 
nacional tique neRse lugar aceph,•la, mio tenha 
quem a dirija, quem a governe. Mas pnrguntarei, 
em que ponto poderá conceber·s~ que haja guarda 
nacional sem que haja l•fficines? E demais, já 
definio a lei qual é a maior autoridade policial 
nos lugares remotos? Nó8 temo;, por exemplo, 
o delegado que é autoridade policial, témos o 
juiz municipal que tambem é autoridade policial ; 
qual de~tas autoridades é de maior proemtnenc1a? 
A qu•tl dellas compete a denominação de ,u. 
periora 't Não vê o nobre deputado que pód.e 
apparecer confiicto eutre estas mesmas aut•Jri · 
dades? Eu entendo que as autoridades policiaes 
e criminaes podem requisitar da guarch naciouttl 
os auxilios do que precisarem ; assim como 
entendo qut! se devem respon-abilisar os officiaes 
da guarda nacional que não se prestarem prom· 
ptamente és requisições dessas autoridades; demos 
lhe11 Loda a força, mas não façamos esta enxertia, 

TOMO l 

~~i~o ~onsidero m uit•J preju •.licial ao serviço pu-

São estas RS considtrações que offõreço por 
age>ra á camara, ê é por ellas qu~ hei de votar 
pela. emenda d•) nobre deputa.lo pelas Alagóas. 
Mas se esta emenda pa~sar, entendo que tambe:n 
se deve supprir o se~undo membro do art. 2•, 
J? f> rque a r eL•.;ão qo1e ellP. pÓd·! l er co:n o art. 1• 
e_ tao $Ómer!te_ em referencia ás autoridade: po· 
llc1aes e cnmt~aes, e supprimindo-se estas duas 
palavras Jo arllgo, tambent se :!eve eupprimir o 
penf?do segundo do mencionJdO artigo. Neste 
sentido mandarei uma emenda á mesa. 

E' lida e apoiada a seguinte emenda do nobre 
deputado , 

~' Se passar n omenda do Sr Rebouças, sup
~~~~~~~e "t~mbem todo o segundo membro do 

A discussão fica adiada pela hora. 

FIXAÇÃO DAS FORÇAS D& TEBBA. 

Entra em discussão o artigo unico da proposta 
que fixa a força de terra para o futuro anno 
finan.:gi ro. 

Sem debate é appr:>vado o artig,,. 
Segue-s_e ~discussão do soguiute ur!igo additivo 

da commtssrw : 
« O governo é desde já autorisa·lo a dar á força 

do exercito a organisação que meJh, ,r convier 
marctlndo a rel.1çào entre as diversas armas d~ 
que ella se compõ~. » 

o ~r. O~lvo_lra Lisboa. :-Sr. presidente, 
eu nao duv 1 dar~1 votar por esta artig'> que con· 
cede ao governo nutnrisaçiio par·\ dnr ó. força do 
exercito a organisaçii•• que molb•>r convier, por 
is;o que no mesmo governo confi•J; ma~ dosej •1va 
que a nobre ce>mmi:'Sã·J que o apresentou, ou o 
nobre ministro da gue~ra, que se acha prcse.nte, 
nos désse sobre a materia algum escl••recimento, 
nfim Je poder votar C.:liJI eunhecimento dt! causa, 
e convcncidil d11 precis>io e utilblad~ ol~sta me
dida. 

Agora permitta mo V. Ex. c o~ta augusta camara, 
quP. PU nprO\"P.itc est11 occ:usiiin para dcrender·me 
do ,Ato•tn•~ intlirt~clo, mn• hem visível, qnll me 
dirigin\u, tr\lvcz P•>r mal informodüs, na occnsh\o 
do •li~cutir-su a lei lltl llxaçdo •Je forças d11 mar, 
C R rt!BpuHt'l. f1 f>III •I do thrünn, Um deputndo 
P"la provincin dtl D·lhil\ a outro pela rle 1\linaa 
Garaes, ex.·ministro dos ne~ocios AAtrungeiros , 
quando tecendo louvor~s ao cert ·1 mA•1te mui digno 
deputoHlo p~la r.rovinc1a de 8. Paulo que me 
succcdou na presidenc1a d>IM Ahl~óas, p·•recorfi,, 
lauçar 8 minl:a adrninistraçiio e é. do illustre 
conselhP.iro de HBt11do a qu.,m tlvo n h->nra de 
succcder, a pecha Je oppr~8surll e du pouco nctiv<~ 
nn per~eguiçào dos eriminuso~. Nada menos se 
pó,Je deduzir do período que pasB<l 11 ler do <lis· 
curS•> do n.,bro d~putado l"la província da Bahia, 
ao quul s~ rt!fcrio o illustre deputado pela pro· 
vlncia de Mina< Geraos : 

« Mal o nobre deputado (o Sr. Campos M-.l!o) 
retirou -se d·•quella. província, este Cs.cto se deu, e 
muito!! outros se d~vão fóra da tutella da sua 
.. dministraçii.o ~sclare<:ida •.•• e, honra lhe SPja 
feita, da sua política da conciliação e harmonia, 
e que deve ser seguida -por todos os administradores 
de pl·ovincia•, qu" não devem ser meros e dOCeis 
instrurnAnto.:~ de vinganças particulares: muitos 
bens colheu a prodn.:ia, e qutsndo maiores não 
houvessem. o para•ieiro de uma pt:rseguição infrene 
ja é um grande bem. >> 

O que o nobre deputado se não servio declaru
nos é qual foi o ponto de partida dessa persegu•çii:o 
infrene, e em que consistia ella: seria começada 
no m~u tempo, no do Sr. L ·• pcs G•ma, ou. no 
do Sr. Sou:r.a Franco '1 Aguardaremoe que ISSO 
nos seja explicado. Sem que pretend~ roubar a 

35 
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~~;l<Jria que justamente couber ao Sr. Campos 
Mello, cuj:1 illustração reconheço, d&vo comtudo 
rnanifc:star a esta augusta camara, ao governo 
imperial e ao palz, que, fiel ao juramento que 
prestei ao tomar posse dos cargos de vice· presidente 
e de presidente da provincia das Alagóa~, com 
que me honrou o soberano, tratei com afinco de 
executar e fazer e:r.ecntar as leis, e de, por todos 
os modos ao meu alcance, co11correr para o bem 
e tranquilliJade dos povos que me farão c<Jnfia,.l.os: 
naturalmente propenso á conciliação e á ordem, 
eu tive na verdade de lamentar que ao ter de, 
pela primeira vez, administrar uma província, me 
coubesse uma como .1 das Alagóas, que acabava 
de passar por uma confiagração geral, e que ainda 
se achava com áous partidos bem pronuociados 
(appelhdados liso e cabelludo), decididos a não 
se congraçarem, o a se hostilisarem abertamente, 
ma:r.ime ao tratar-se de eleições, causa primaria 
dos males daquella provincia. 

Já o meu nobre antecessor o Sr. conselheiro 
de estado Lopes Gama, com as melhores maneiras, 
e com a politica e persuasão que lhe são proprias, 
empre4endêra convencer aos homens de um e outro 
lado a que se <lessem as mãos, se conciliassem, 
e tratassem de dlectuar a eleição de deputados á 
assemlrléa geral debaixo do maior socego, e com 
aprazimento de ambos os partidos ; a r~sposta 
que recebêra dos que se dizião chefes do> partido 
cabelludo fôra «não fazemos transacções: ou tudo 
ou nada. >> Posso asseverar-vos, senhores, porque 
o presenciei, que o Sr. Lop<ls Gama teve para 
com as pessoas desse partido as maiores attenções, 
as maiores de(~rencias ; ~lle desejou bastante, 
que pelo menos o Sr. Cansatlsão viesse occup;tr 
um destes assentos, que já outr'ora mui digoJ&tnente 
occupára, e estotl persuudido que, apezar da 
grande opposição que a sua candidatura encontrava 
no partido liso, o Sr. Lopes Gama cooseauiria 
delle esta combinação, a não se ter divulgado 
que o mesmo Sr. Canaansão se pronunciára pelo 
o: tudo ou nada. » 

Neste estado de cousas recebi eu o governo 
da província em 19 do Março dtl 1845, accrescendo 
ter de proseguir n'umll guerra activa contra 
V1cente <1~ Paula, habil e politicament~ começada 
pelo meu uobre antece~s0r, segundo expuz na 
mmha falia da abertura da assembléa provincial: 
eu claro que emquanto aouelle caudilho não 
fo_sse abatiuo, e as eleições ,;e uiio fizessem, 
nuo se pod1a considerar a província C·) mpl.,ta
mente pacificada: ompro•guei portanto os m~eus 
esfurços par'' levar ,, efl"e1to uma e outra causa 
e cu _vou dizer-vos, seubores, laconicamente ~ 
mane1ra por qu., o liz. Quanto á guerr:l, presegui 
no plano uo t\IOJU antecessor, ja appro\'ado p~lo 
gov.erno imperial, de attrnhir e tratar btm 803 
aot_1gos ass~clas do Vicente, e de ac .. ssar este por 
me1o de r~pt:tidas explorações e sortidas das tropa~ 
quo conservei acampadas nas mattas, as quaes 
o batêrão com tanta actividade e denodo que 
tinhào ultimamente reduzido a sua força a Í2 ou 
14 homens, e com esses vagava pelas mattas sem 
ter guar1da certa. Aproveito esta opportunidade 
para roga~ a S. Ex. o Sr. ministro da guerra, 
que, servmuo-se do examinar as minhas orJens 
do qia publicadas nas Alagóas, e de que remetti 
origlllaes á sua reparti~ào, se digne apresentar a 
S. M. o I•!!Pe~ador para serem preoniados, segunJo 
achar d_e JUStiça, os otliciaes, cadetes e mai,.; praças 
de 1~ ~mh~ ~ da guarda nacional, que por vezes 
s~ d1stmguJrao nos CL' mbates contra aquelles ban
didOs , combstes esses tant•J mais arriscados, 
q11ant~ occ~ltos pelas espessas mattas, abrigados 
por 1.nnchenas que facilmente levantão por meio 
de pedras ou <le gran<les arvores derribadas elles 
a seu sal'!'o hostJl~são e incommodão a forç~s dez 
vez:e~s maas superaores do que as suas: o nobrt~ 
m1a1stro sabe, melhor do que eu, qu.e é galar
doando o I;Qrito e o valor que poderemos con-

servar e adquirir bravos e dislinctos defensores 
da patria, do monarcha e de nossas instituiçõss. 

Quanto âs eleições , sP.ubores, eu tratei dellas 
depois que fiz a viagem de um mez pelas n1attas 
de Jacuipe com o fim de visitar os acampamentos 
da~ tropas que alli tinha em operações, de activar 
as minhas ordens para que os bandid(ls fosseon 
aniquillado:;, e de certificar·me que al~uns indios 
de Jacuipe a nosso serviço quo se havião querido 
levantar contra o então tenente-coronel da guarda 
nacional Dr. Jacintho Paes de Mendonça já se 
tinhiio reduzido à precisa subordinação: as elei
ções se fizerão como eu entendo que ellas devem 
ser feita~. na conformidade da lei, sem vexações, 
sem violencias, e a aprazimento dos povos. Não 
basta sõ dizél·o, eu vou mJstrar-vos, senhores, 
alguns documentos authenticos , que mandarei 
depois á mei-a para serem lidos por quem lhes 
aprouver. O collegio da matta Grande dizião-me 
algumas pessoas que era adherente ao partido 
cabelludo, que se havia declarado contra a minha 
adm~nistração. e me asseveravão que alli se vo
taria em candidatos desse partido ; chegou dalli 
a officiar·me o subdelegado requisitando -me força 
armada pnra manter a ordem das eleições, que, 
diz1a elle, serião perturbadas por gente affecla ao 
delegado, que era ao mesmo tempo tenente-coronel 
da guarda nacional, tido por cabelludo, mas niio 
obstante conservado por mtm em ambos os cargos, 
do que não tive occasião de arrepender-me: da 
villa da Anadia me officiou tambem o delegado e 
tenente-coronel da guarda uaciooal pedindo tropa, 
porque receiava, segundo dizia, que ·o collegio 
eldtoral foRse atacado. 

Vou lêr esses officios e as minhas respostas .... 
(L~.) 

"Illm. e Exm. Sr. - Tendo em vista o o:fficil) de 
V. Ex. em data de 31 de Maio pro:r.imo passado, no 
qual me orden_a que no dta 13 do corrente Jua~o 
désse impretcnvelmente começo aos trabalhos na 
junta qualificadora, regulando-me em tudo pelo 
decreto e instrucções ae 4 rie Maio de 1842. Agora, 
porém cumpre-me participar a V. Ex. que, tendo 
dado 'as mais energic&,; providencins afim de 
cumprir o que por V. Ex. me foi ordenado, ~ão 
tem assim succedido, porquant•> têm apparec1uo 
bastantas obst:lculos, por~ue tendo a freguezia de 
dar trinta eleitores, mais foi <Jbstado este dever, 
e a razão é que o juiz de paz Ped~o Vieira Juni<;>r, 
e o reverendo vigario da freguez1a, sendo multo 
de seus deveres apresentaren1 o s.,u arrolamento o 
não fizerão, que P•l r iSSo) tive grande tr&.balho de 
mandar fazer tal arrolamento , e esi.c .mes;uo 
consta -me que foi prohibido, comtudo se fo ·z, 
ficando bastantes fogos por ,;e arrolarem~ Out~o 
DlO'I"imento h:1 qucl, trabalhando-,;e na quahficaçuo 
dos elegi v eis e votantes, os referidos ju1z de paz 
e vig;lrio não quiz ~rào combinar em pessoas qu~, 
conforme a lei, esta vão ern circurnstanci:.,s do serem 
elegíveis e votantes, por presumirelll que taes 
pessoas eriio a favor do governo, o que deu lugar 
aos povos pessualmente reclamarem o seu direito, 
0 qual não foi aceito pelos r&presentantes, faz_eado 
até publico qtle os dous votos era quem decad1a, 
pelo que me acho inteiramente coacto, não sõ 
pe!.os motivos expostos, mas !gualo;ente p_elos 
representantes dizerem que nau erao capt1vos 
do governo. E quem, Exm. Sr., seria capaz J.e 
administmr aos representantes para obrarem c:tessa 
maneira o tenente-coronel e delegado Dommgos 
Vieira Junior, adjectorado por um homem int~
tulado advogad0, denominado Almeida, que se 
acha nesta villa, vindo da cidade do Penedo, os 
quaes prét~ndem, com maiores instancias, ba
rulhar a eleição , tanto assim me consta que 
se acha nesta villa bastante armamenlo po~to 
pelo referido tenentP.·cor<>nel e de~egado e se'!-s 
satelítes, afim de que o governo nao leve á glona 
a eleição, e haver bastante sangue, e desta sorte 
ficar ~udo batulhado. E para que Q\1 possa dar 
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as necrssarias providellcias, rPquisito a V. Ex. 
trinta praças de linha e um ~fficial de confiança, 
tt•ndo V. Ex. em vista a bréviàade d11S men
ch.nlidu~. praç•lS, afi,n d~ que se possa pór as 
neCtl,,ana• C>iUlrlas, aliás, ~e assim n:'ln succeder, 
nPRtH caso ~e apres~ntará em scena as maiores 
deN<II·Jeras que nunc~ hl'uve em parte ~>lguma. 

« Deus guarde a V. Ex. muitns ann<>S como 
assi111 é 1•1ist, r . Villa da Matta GrandE, 29 de 
Junho de 1845 -Illm. e Exm. Sr. H enrique 
Mar•IUP.< da Oli,·eira Lisboa, presi.leut <> da pro
vincia Jlls Alllgôas. - F elix José de M.t~ndonça, 
aub<l .. lt' gado. » 

« lilm, e Exm . Sr.-Cum data de 16 officiei 
a V. Ex. commnnicando o estado em que se 
achn"\'a e:;l•! município, e para isto pedi forças e 
lllgun1 cartuxam ~ : agora ;ie novo participo a 
V. Ex. que cada vez se acb:\ n•nis f,, rte A.ntç,nio 
Corréu Lima reunindo para seu engPnho bastan
tes >1:\Sussi:los, e alguns que se chamüo infi.ucnt~>s 
cornü José Roberto, seus manvs e Manoel Vi
ctorino e outros, de maneira que, segundo ns 
peS·!Uizas que t~~ho feito, devem .ter elles oitenta 
homo;ns pouco ma1s ou mei\o~ . e 1gnoro quaes os 
seus planos, visto sereo• tantos que aqui appa
recem que não posso fazer um juizo certo ; uns 
dizem que ó para assassinarem o;; influentes dos 
municípios. tanto que no dia 18 vindo eu do 
enge11bo Saboeiro quasi &OU assaltado, outros 
di.,em qué é para perturbarem o neto eleitoral : 
eu atllrmo a V. Ex. que comquanto nãll tenha 
forças, todavia hei de ceder o campo ao depois 
de m<•rto ; por isso, caso V. Ex. não ter.ba 
forças bastantes, quero, mandll-mo dons cunhe
tas de cartux•l, e cem ou mais granadeiras para 
armar a guarda nacional e destacai-a até qU'!J se 
conclua este pe<tu~ no grupo, que o f"rei em 
poucos dias ; ã. v h; ta disso, V. Ex. obrará como 
melhor entender. 

« D••us gnarde a V. Ex. Delegacia de polícia 
de Anadia, 20 de Junho de 1845.-lllm. e Exm. 
Sr. generul, HP.nriq_ue Mllrques de Oliveira Lisboa, 
vice·presidente da província.-Vicente de Paula 
Carvalho, delegado de policia da comarca 11e 
Anadia. 11 

« Com bastante desprazer li o seu offici" de 
29 do ;~assado, por indicar elle os desejos que 
nutre de que as eleiçõ.;s sejão feitas a seu !Zeito 
embora custe sangue. Desde jâ o faço a Vm. 
re~ponsavel por a mais pequen1s desordem que 
abi houver. O governo fica satisfeito com o re· 
sultado d!õ eleição seja elle qual fór, uma "\'eZ 
qutJ ella se faça segundo a lei, e sem perturbação 
do auccgo publico. E não ha duvidii que as 
decisõo~s das juntas de parocbia são tomadas peia 
pluralidade da votos, e que portanto deve vP.ncer 
o qu<~ decidirão o juiz de paz e o vigario contra 
o voto de Vm. E' o que tenho a communícar·lhe 
em resposta ao seu officio de 29 de Junho, 
accre, centando que não acho conveni€nte mandar 
por agora tropa alguma para essa villa, e que 
se Vm. não puder assh;tir ás eleições com a 
cdma cem que esta presidt.>ncia des~ja que ellas 
st>jão feitas, deve entregar o lugar ao seu sup
plente, e pedir a sua dt missão. 

<t Deos guarde a Vm. Palacio do governo das 
Alagóa§, 5 de Julho de 1845.-Hmrique Marques 
àe Olit>eiraLisõoa.-Sr. Felix José áe Mend.onça, 
subdelegado da Villa da Matta Grande. » 

-Illm. Sr.-Respondendo ao officio que me 
dirigia V. S. em data de boje, acompanhado de 
outro do delegado da comarca d' A!1adia, e ~e 
uma carta particular, que o propr1o que ve10 
poderá entender-se com o meu ajudante d'ordens, 
encarreg \ do da secretatia mi\itar, para lhe mandar 
entregar dous cunhetes de cartuxos embalados, 
afim de melhor ficar municiado o destacamento 
da primeira linha qu~ tenho na villa de Anadia, 
unieo auxilio que me parece necessario para alli 
mandar, não J"t;lgando bem fundado os receios 

que tem n di!l .. gatlo dl) Que sejilo perturbadas as 
el~ições_. CArti1Jque lbe V. S. '}ue os meus de
sejos sao que e1l~K se fação sem o app~rato de 
r~rca ar111at1R, e que, a não poder seguir e8ta& 
vtstas do g'> verno, ser,\ melhor retirar·se entre· 
gando a deleg,tcia no seu immediato ou ao sup
plente a quem tocar, e se julgar capaz de 
m~nte~ a ord~m publica com a força que está á 
sua dtsposi,.au. 

« I?eo!! guarde a V. S. Pal<\cio do governo das 
A.lagoa"', 28. d~ Jun!"10 !le lfH5.-Henrique Mar
ques de Oltvetra. Ltsboa.-Sr. Dr. juiz do dir~i+o 
chefe de policia. >) • 

. O Sa:. PRESIDENTE_ adverte ao orador que nesta 
d1scuss~o da fixaç::.o d<! f•Jrças de terra é sim 
J)ermltlidv faz~r algutllr~s reflexões sobre a poli
tlca g.;ral, mas na'l uma tl e f~sa particular tão 
ampla tl acom panhada de tantos documentos. 

O . Sa. OuvmRA LIADoA: -Aceitando a adver
tencta de V. Ex., eu me restrin girei a lazer 
mais algumas observaçõP. s a b1•m da minha de
fezn, deixando do ter outros documentos que aqui 
t~nho, po~to que necessarios para prova do que 
di :;lO. 

Eu não pedi a plllavra., Sr. · preo:;idente, na 
occasião em <JUC ao dlRcutia a resposta 1\ falia do 
throno, porque, tendo o nobre deputado pela 
Bahia convidado ao nobrn dcput11do actual pre
sidente u'!s Alajlóas, o outro nobre deputado que 
tambem Já pr· sldlo a mesmn província, para 
que entrassem 111\ discussiio, afim de se conhecer 
a verdade por meio d•' choque das opiniões, eu 
esperava que qualquer dellea pedisse primeiro 
a palavra. E porque PU tinha observado que 
o nobre deputado pala Bahia a que me refiro, e 
outros nobres deputados, têm discorrido sobre a 
política goral da discussão da fixação de forças 
do mar, julguei que era occasião propria de 
contestar ao referido nobre deputado agora que 
se discute a lei da fixação de forças de terra. 

O Sa. PnE.•IDENTE:- Poder-se-ha reservar o 
nobre deputado para quando se discutir algum 
dos orçamentos. 

O Sn. OLIVEIRA. LrsnoA: -Bem, Sr. presidente, 
eu obedecerei a V. Ex. ; não lerei os outros 
documentos que hei trazido ; e não sendo eu 
diffuso nos meus discursos, antes laconico, pouco 
tempo mais tomarei á casa. 

Quem nssim d~Jibera, quem deste modo quer 
que as eleições sejão feitas, poderá com justiça 
ser tachado de não seguir a politica da conc!.
liação e da harmonia, e de ser mero e docil ins
lrumento de vinganças partieularel' ? Não, por 
c~rto, Sr. presidente: a politica que eu segui 
foi a mesma da conciliação e da justiça, seguida 
e recommendada pela esclarecida administração 
de 2 de l<'evereiro ; mas essa conciliação que eu 
me esforcei por estabelecer não foi acei~a por 
essa pequena opposíção que ainda hoje me faz 
dalli cruenta guerra ; ella qulz caprichosamente 
continuar em hostilidades ; eu não podia desviai-a 
di8so, e tendo de contentar· me com o ser apoiado 
por uma grande maioria da provincla, continuei 
a administrar _justiça recta e imparcial, segundo 
me cumpria. Dirão que demitti a officiaes da 
guarda nacional, que ref.>rmei parte dos empre
gados de policia I SiDI, é uma verdade : destitui 
aquelles que se mostraviio abertamenta infensos á 
minha administração. 

El:itá já tão demonstrado nesta casa que o 
governo tem necessidade, que não ·pôde mesmo 
prescindir, para a boa ordem do serviço publico, 
de nomear pessoas de sua ·confiança para os 
empregos da policia, e para officlaes da guarda 
nacional • que ocloso seria occupar-me agora 
di$SO. Devo comtudo observar que conservei 
alguns otJiciaes da guarda nacional, e alguns 
delegados e subdelegados, com cujos serviços m" 
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persuarli que podia contar. Nes~e numero en
trárã o o delr·gado Ja 1\!:<tLa- Grande, quo i á cite i, 
e o del~"11do da capit>ü da provinda - Dos 
empr.• gad~s que vencem ordcn:1rlo ,;ó .! eu:itti dous 
promot·' re:> puh!icos: o bacharel Silveri •> F ··•·nau .Jes 
dll Ar:lujo Jurge, qu~ , setHIO o pr •J mr, to r publt co 
da capital, foi dedurar :ue <:~n palnci-• qtltl !li 
redigi•: uma fniha. ftlzend·>-me opp<>-siç:'l•>; rt'lsptHHli· 
lhe que escreves:;e o que quizes:se., quC~ 1 u ha\· ia 
ter 11lguem que me def~ tH.l es se : estranhavi<o-m ~ 
todos os meus amigos que t: u á visl:t disso o n:i il 
demitt isse, e eu conservei - o por mP.zes , e o co11 · 
servaria até o fim d:1 minha admin;straç:lo, s~ 
elle st nJo descomedisse em ca!umniar-me e em 
m~noscabar - me pelo vehicnlo da ftllha q ue redigia; 
demitti·o entiio, n:io por vinl:(all v''• mas p •H' digni
àt<d~ do meu cargo e por a-<~inl convir ao serviço 
publico . O outro jã sab·~is qu~ f,,i o promotor pu · 
blico dn villa d'Atalaia, o qu:LI me dirigio um ütlicio 
recheado do insultclS tl de doestos contra o meu 
antecessor e o chefe de pol ic.ia; demitti·o imme 
diatamente, e uisso me uão arrependo : como 
esse homem foi de algunul mane1ra defomdido 
nesta camara, e eu na nH:sma occasião acremente 
censura j., por tê l·o delllittido, sou constrangido 
bem u meu peza r a lõr aqui uma n;;ticia biogra
phica •rue me f·.l i supprida por pGssua resid ente 
na. pro vincia .dns Alttgó:.~s, <JUtl a :;sáz o conhece, 
e á vista della c·whecereis, senhores, qnantn 
é para lamentar que um presidente de pr .. vincia 
seja atacado e gravemente injuriado por hun1ens 
taes. 

Cumpre-me aiuda obi!erV;Ir, Sr. prcsid ~nt ll , que 
as circumstancia~ da pruvincia ao receber o ~o 
verno o nobre deputado por S. Paulo er:1., mui 
diff. renlüS daqu ellas e111 que estava quando E· U 
o rec·ebi; as eleições acllavão-se feitas quando 
elle chegou, os criminosos erão por toda a parte 
perseguido~. inclusivamAnte os ~loraes, que até 
Já tin hão evacuad ,, a província, segundo tudo posso 
mostrar por do~umeutos. 

Os destacamentos diJ 1• linha collocados em 
differentes povoações já per mim tinbào sido 
mandados, e em casos extraordinarios autorisei 
a al~uns officia.es , entrando nesse numr:ro o 
bP.n emerito Clpitão Pedro Ivo, para tornar medidas 
de policia inde pendentem~nt!l dos delegados e 
subd elegados, segundo pareceu louvar o nobre 
deputado pela Bahia; mas eu eutrmdo, Sr. pre~i· 
deoLo, que fór ., desses casos excopcionaes, uma 
tropa que vai policiar uma povoação 011 di,trictu 
devo enten•ier·so com essas autoridades, e deve 
prPstar·se ús suas req uisiçõ ~s. 

Eu muito estimaria, Sr. presidente, que o nob re 
deputado tple tlle succat.lt!ll nll prcsidenci" das 
-\l~góas Líves;;e a complaconcia de dizer-no,; se 
está bem certo dessa harmonil! Jos partidos 
daquella provincia, que elle teve a felicidade de 
conseguir, segundo dizem, no curtn espaço de cinco 
mezes, e se nem ao menos s e receia de que ella 
seja rota por c ccasiã. • tia:; proximas eleições ? 
Q•te nos ·.:issesse, outrt>sim, se o soceg" public.J 
será alli permancnté, ainda mesmo que :::>. Ex. 
r t tire das povoaçõ~s os dest·•cameutos de 1• linha 
que nellds se achão 't E se estará seguro o 
nobre deputado (perdóe- me o meu nobr•• amigo, 
não pretendo eggraval-o, trato tão ~ómente do 
promover a npparição da verdade, segundo deseja 
o nobre deputado pela Bahia), se estar!\ tambem 
l!eguro, digo, de que a alteração que f•:z no 
plano que eu seguia de conservar nas m <•ttas 
de Jacuipe 200 homens de 1• linhf\ para de todo 
fazer aniquillar ao Vicente de Paula, e oara ao 
mesmo tempo crear alli uma especie de eolonia 
ou presídio militar, segundo RS vistas do governo 
imperial, não fará grave transtorno ao socego 
publico ' Não é muito de presumir e de receiar 
que o dito Vicente torne a chan1ar a si os s~:us 
antigos atliados, que o governo tinha conseguido, 
nio sem grande custo, angariar, ou para com 

elles hoslilisar os faz~n ·ieiros fie quem se jul"a 
off~ndi.!o P•lr h:\vt•rem con.;nrrido corn o ~;over;o 
a fazer -lhu a ~ue rra, 011 p 1ra tornar a aca8i•J l· 
lar ~ e n •s thattai, st::m .J:lJ' "bddiencia a aut .. ri
dad e al::(thna. co mo j :l o utr'ora praticou '? Não 
SP.rá ist•> '' er~o nlw :;i~siUI " para o império ? S,;rá, 
ut.1! <Jiltl J.!Onp <! lll •tS agora al~uns conto,; Je ré is 
para d~ p•)Í;; t erlllos uma •l e• P":it:l dr~ milhões, al ~ rtt 
rh pn•d 0,;a perda Je mai,; sangue l>razi l•; iro ? 

Sr . presidente, no rd~t<> rÍ J upres l) ntaolu a ••sta 
ca•u ara !)el•J n .• bre ministr•J da justiçu, achei, 
no arti:::o qu e. traL·1 da se:::arança e tranquil!i
•lad~ publica, algunll!.s , , b.-~rvaçõe a sobr<J as 
providencias dl\das nas Alagóas a respeito d'ls 
assassinat•lS praticado~ por alguns faccinoro sos 
em lia1s d o Julho e no principio do mcz Je Agos tn , 
subrol a~ quaes, ou ~obre a maneira por que s ii u 
descriptas, vejo·m tl na necessidarle de dar alguns 
esclnrcciu~enl•Js, o que me seria f.tcil consultando 
a aninha fali ,, da ab~rtura e alguns documentos 
que a·.J.ui t enho. 

l\hs comil não me SPja penniltido aolrtU agora 
n"ssa analy;e, limitar-ru u-hei a dizer que o 
olliciar aos pre sidentes das provincias mais 
vizinhas, deprccando-llH·S a prisão dcs f<~ccino
ros•.B Morae:>, o mandar o chefe de policia para 
a villa da Paltneir11 , pnra tomar cnuhecime nt<J 
dos crimes alli [.J81'\.Jetrad•.>s , e mand o1r faz er os 
ccnni1etentes processos, 1udu isso farão providell
cias dadas por mlm, sem que aguardasse ordens 
da CÔ(te a sem d ltante respdtü. 

S·Jbre o que acabo d~ diZ•! r, eu inv.,co tambem 
o testemunho do tn eu nol>rtl success<•r, qull cer · 
tam P. nte não n e~ará que eu havia dado e<tergicas 
pruvid,;ncias para a prisão àe todos o~ criminosos, 
assim como que eu havia officiado, muitas antes 
de elle chegar a Maceió aos presidentes das 
províncias ma is proxirn as deprecando-lhes a pri· 
são dos fllccinoros os Moraçs, casos nellas appa· 
recessem : portanto, ja que me não cabe rr. a ior 
gloria, seja-me concedida a de que predispu:il 
as cou~as para quandv S. !ix. chegasse poder 
mais facilm~nte alcançar os fins a que ambos 
nos havemos proposto . 

Não obstante o que hei produz ido em minha 
defe~a. poderáõ ainda dizer· me: -se fostes da
mittido da presidencia é porqae em alg•tma f:1lta 
haveis incorritlü.-R~sponderei quo a ignoro, que 
me accusem comvllt•mtemente, que eu me defen
derti. Reconh eç::; qu" os empregos amoviveiii' 
devem ser dados pelo g<JVt>rno imperial com 
todq a espontaneidade P. por isso não tue quP.ixo 
nem razão tenh., para isso: emprtlgou-me llm
quanto julgoll util, depois 11chou em ~ua sabe· 
doria que era acertado e conveniente mandar 
outro : nada ba niss•J de irregular ou d<J estra
nhavel. 

o Sr. Lhu.po do Abreu :-Na discussão 
do voto de gr>~ças eu qualifiquei de esclarecida e 
energica a administração do nobre d..:putado pela 
provmcia de S. Pllulo, na qualidaJe de presidente 
da provincia das Alagóas ; não dei á admini~tra
çãl) do illustre deputado tud11s O>~ louvores que 
ella m erece em tuinha opinião. Entretanto devo 
decl arar á cnm&.ra que é v~rdade que eu niio 
elogiei a administração do nobre deputado pela 
provincia das Alagõas, quando alli servio como 
pr=sideute. ma<J tambem não tive em vista cen
surai-a. ~ão acho que a occasiiio seja propria 
para emittir agora a minha opinião a este res· 
peito ; mas, como sou muito franco, nenhuma 
duvida t~rei em fazê! o, se alguma vez esta ma
teria s~ dér para ordem do dia. 

o Sr. Ferra:.<::- Eu me havia, Sr. presi· 
dente, feito o proposito de não tomar tJ&rte nesta 
d iscussão, entretanto o nobre deputado pelas 
Alagõas se julga offendido por um aparte meu, 
dado &m occasião em qua o nobre deputado por 
Miuaij que acaba de sentar-se fallava sobre o 
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voto de graças : estou por consequenci>~ na ne· 
cessidadtl de dar·lhe uma explicaç:io. Autes porem 
dA ciar esta explícaçiio, releve a camara que eu 
offereça ao nobr-: mimstro algumas ohservaçõu.; 
sollre o artigo em discus:.ii.o. 

::>r. prúsiJerotc, havendo na ca,;a diverS•JS mili · 
t tres, eutc u •ii ~ •. eu qne por m:1n o:l ra algu tna tl cvia 
].!assar tts te ar.1gn <JUO rna:.da organisar de novo 
o exer~tlo seu1 q u e algumas rdl.o xõ ~s [c•ssem 
feita<. N" meu entender, mat.,ria nenhuma é tão 
i111portantc como aque!la que trata J, organisar 
o nosso ~xercitu , materia que julgo bastanto 
e~pinhosa, attento o estado tio mesmo exercit0. 
O ziosso ex~rcito tem passado por diJfer~ntes 
org•misações, e não só:11ente por tres corno se 
teu1 peusallo ; t rJ.ios os dias se está organis todo 
o "xercito e o cxercitü sempre està por orrranisar. 
Trataudo ·se pois de um artigo em que se dà >40 
gove rno uma facll:uad e tii•> ampla, julgo que, não 
partindo esta autorisaçilo de pedido ou de prop•.s ta 
do governo, uós deveremos saber Stl o governo 
aJopta esta mediJú, qu11es os fundamentos dd la, 
e ao mesmo tempo o plano qutl o governo t•JU· 
cio na adovtar nesta nova organisação. E' ma teria 
tiio ponderosa, tão delicada, que não pod emos ue 
maneira neahuola prt~t.:rir as explicações do nobN 
ministro da guerra. 

Não sei s e a organisação t~ca tambem ao 
quadro, ou se Loca unica e especialmente á ra· 
lação das armas; entretanto bOI!! é que ouça,nos 
ao nobre ministro, bom é que esta Jiscussão não 
seja tão esteril cou1o vai sendo. O nobr·e ministro 
que tem tantas luzes , especialmente na sua 
materia profissional, nos deve orientar muito 
sobre a questão, sobre este plano que se quo:r 
adoptar. 

Agora, Sr. presidente, darei a explic11ção ao 
nobre deput~ do pelas Alagóas. 

Eu oiio quiz por maneira alguma offender ao 
nobre deputado ; no contrario e~tu u covoncido d!l 
sua leaiJade ao governo central. E;tou persua· 
dido que tudo quanto faz o I• presidente das 
Alagóas, o Sr. Souza Franco, fui em conse· 
quancia das inslrucçõee que recebeu do governo; 
estou persuadido que tudo quanto fez o se11 
successor, o Sr. senador Lopes Gama, foi em 
consequencia das instrucções do governo ; estou 
persuadido que tudo quanto fez o nobre deputado 
pelas Alagôas fui em consequencia das instrucçõe& 
do g;Jver 11o, e estou finalmente tambem muito 
persuallido que " quo fez o nobrt.> deputado por 
S. Paulo foi tambem em consequencia das ins· 
trucções do governo. O que deduso daqui é que 
o diverso e contrario proeedimento dos differente::1 
presidentes da provincia das Alagóas, foi em con
s equencia de serem contradictorias as lnstrucções 
que receberão: a sua política !oi marcada pelo 
governo geral, o goveruo geral foi quem mu,loll 
de politica e mudou constantemente. Nesta occa · 
sião peço que BoJ registre a dtJclaração do nobre 
depo.tad <> pelas Alagõas, feita h!\ pau os mo· 
mantos: elle disse que a provincia não poderia 
nunca estar pacificada sem estar acabada a guerra 
de Vicente <1e Paula e concluidas as eleiçÕP.e. 
Na verdade a eleição era a política do I(OVerno ; 
pela eleição foi que a provincia das Alagõ.\11 se 
revo\t.)U ; depois da eleição f,>i qua ella se paci· 
ficou, e antes o não podia ser: foi então que a 
política de conciliação appareceu, apresentada 
pelo nobre deputado por s. Paulo. 

Senhores, eu não digo nada de que não esteja 
convflncido : o relatorio do nobre actual presi· 
dente das Alagó~&s demoostra evidentemente que 
a politica segaida pelo nobre deput"do a quero 
respondo, não era política da conciliação : ahi 
estão os factos narrados da maneira a mais 
simples, a mais verídica. E' possivel que o nobre 
deputado sendo filho do pensamento do governo, 
seguisse uma cousa ditrerente daquillo que o ga· 
binote pensava? De certo qae não. Sera crível 

que o nobre deput•td•> por S. Pt~ulo se desman. 
da;s,J das instrucçõ ~s do governo para pacificar a 
provi 11 cia , para tJ:;ta b<Jleco•· a politka da co:tci
liaç•1o 1 N:1u . Eu t.>l nha iu f•mwtçõe,; qne o nobre 
J épUtaJ o pdas Ala~óas aprdst<ntw a ss suas 
instrucçõt>s .ou cart;~s qu~ tinha dos ministrns 
q ua11to a mate ria d~ eleições ; e n"s~as cartas o 
que se dizia'! O g•lv ~rno não tolera que algu•nn 
dtl;sa provincia seja candidato excepto o Sr. Ta· 
Vl>l' tl s Bastos. (0 Sr. Oliveira Lisboa faz si!Jnal 
negativo.) O nobre tleput>ldO mostrou es3as cartas 
na~ Alagôas a muitas pe:isoas; logo, pois, a po
litica íoi do gc.verno . .. 

O Sa. CoELH·J:- Está enganado. 
O Sa. FERRAZ :- O nobre deputado o que ·ha 

de dizer a isto ? Esta a suar, passa a mão 
pela testa, p :.rqll~ não póde dizer n contrario •.•• 

O Sa. Pa~~:siDEN"rE : -Eu peço ao nobre d~>putado 
que se qu •,ira cingir à mat~ria em discus~ãc. 

O Sa. Ft:RBAZ : - Edtoll explicando o meu 
pensamento ; o meu fim foi censurar o procedi· 
mento do governo, e declarar que o nobre deputado 
não apartou-se Je suas instrucç•'•es. 

O SI.'. Sa.:n.tos Bal.'roto (ministro da 
gu~rra) :- O nobre deputado pela provmcia das 
Alagôas deseja t~ r algun ~ t: sclarecintentos a 
respeito do artigo additivo prup o)Sb pela illustre 
commissão de marinha e guerra, autorisando o 
governo p1ra do1r á força do exercito a organisação 
que melhor convier, marcando a relação entre as 
diff<Jrentes armas. 

O nobre deputado pela provincia da Bahia julga 
igualment•J neces:~arios taes esclarecimentos, at· 
tenta a importancia do objecto, suppondo tt~lvez 
que o governo pretenda alterar o quadro do 
exercito ou augmentar o numero das classes ou 
dos officiaes de cada 11ma deUas. Satisfazendo 
corno me cumpre os desejos dos nobres deputados, 
declaro> que o governo não pretentle, com a auto
risação d ·•da pelo artigo que se discute, nem 
alt•:r..1r o ·JUaJ•··) do exercitt>, nem augm~ntar o 
ntnn~ro ue vffi;itles n elle &etabelecido; mas sim, 
dentro do numero de praças decretadas, estabelecer 
nova relação entre as armas, isto é, augmentar 
a Í•>rça de cnvallaria na provinch do Rio Grande 
de S Pedro do S11l. A rel11çào numerica das 
diff~rontes armas depe1de cJ·a natureza do terreno 
em que e\111~& tàtr. de operar, e sendo incon· 
testavel que na província do Rio Grand'l de S. 
PeJro é a arma de cavallarla a que deve pre · 
ponderar, claro está que convém alli augment.•r 
a força de cavallaria, e bto se torna tanto mais 
necessario quanto é a necessidade de se ter em 
serviço 2,000 praças de cavallaria da guarda 
nacionsl, que, tendo feito o mais relevante ser· 
viço no espt~ço de quasi dez anno, ainda é forçada 
a continuar nelle por falta de praças de cavallaria 
de linha. 

A concessão <jUe ora solicito tem sido julgada 
desnecessaria até agora, á vista do art. 2• do 
decr11to n. 159 de 25 de Abrtl dé 18~2, qu'3 é o 
seguinte : cc O governo de~ignará annualmente as 
praças de pret do que dever~ compõr-sa cada 
um do~ sobreditos corpos, segando a força que 
fõr fixada e as necessidades do serviço exigirem, 
dando aos mesmos corpos a •>rganisação que 
julgar mais conveniente : podendo em circum
stancias extraordinarias crear outros de novo, 
se as praças de _pret decretadas excederem de 
dezaseis mil. » Porém, senhores, eu julgo ne· 
cessaria esta concessão , para que não fique 
permanente uma disposição que só deve ter lagar 
temporllriamente, por isso que fóra derivada de 
uma lei annua. (Apoiaàos .) 

Por esta consideração julguei mais curial apre
sentar-me com toda a lealdade ao poder legislativo 
pedindo-lhe esta concessão, qo.e é indispensave1, 
não só na actualidade, como no anno em que tem 
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de vigorar esta lei , isto é, de 184.6 a 1Si7 e de 
1847 a 18J.8. 

Estou inte iramente couvtincido •I•~ 'llltl é indis· 
pet,savel " conservaç:'iy ,Je uma forp! respeitav~l 
nas front~ira~ da provmcta do Uto Grande de ::;. 
P edro do 8ul : é para e!'!ti fim qutJ o governo 
pre~entle crear um .:u ut~;~is corpos de cav!llluda 
de linha, s •gund.o as <:xtgenctas do s .: rvtço pu
blico, sem t.JUc ultrapa~~e u numero de pr:<ças 
d~r.retado. 

do.<. ) PM via de r{lgra, e t!m circumstllncias 
or·linaria :> d':lvem t>\es requisições 8er dirigidas 
aos respect ivos eQmmatt<lant~s, mas p:ua os c:•sos 
d ll pris:io em flagl"aute de!ict•) , e outi"OS t·xtraür
Jin:~rí ,t s permilt~ ,, art. 3• qu~ a autoridade 
p ·tlicial ou crin tin ,•l c.:hame directament·~ qua~s
qu .: r g•1ardas nac <o naes, que >nai~ proxi111o,; se 
ach •r~m. dll11do ),, ::: ,, parte a •J comman<lanle ou 

Eu peço a esta augusta c,1mara qu <l me d_is
pense de entrar nos pormenores e nas razoes 
que me obrigão " ter esta convicçãv ; ella está 
a este respeito sufficienteme:tte esclarecida. (Apoia
dos.) 

Persuado me, senhores, que ti tempo de dispen
sar-se do serviço de destacamento a guarda 
nacional da prv vi 11cia do Rio Grand~ ; ma,; para 
que isto sa p •: s~a . f•zer sem comprom~t~cr as 
publicas conve~ttenc~>~s e a prud ente prevtsll•l que 
muito convém na actualidade, é que o governo 
solicita aquella concc:ssiio. 

Dando lealmente estes esclarer.imentt;s aos no· 
llreK deputadoR, 1•odem elles e esta augu"ta camara 
ficar tranquillos sobre este ohjecto, e avaliar o 
procedimento constltucio11:.i de. goverz:o. Creio 
~er satisfeito aos nobres deputados ; mas se assim 
não fór, estou prompto a dar-lhe~ qu.1esquer 
outros esclarecimentos que de mim exigirem. 
(Apoiados.) 

O artigo addilivo é approvado, e a resJlu.;ão 
adaptada e relll.ettiJ.a á commissão de redacção. 

REFOBMA DA GUARDA ~ACIONAL 

Continúa a discussão do art. 2• Jo projecto de 
lei sobre guardas nacionaes. 

o Sr. Lopes Gaxna. deseja que o seu pro
ject!l e o de que se trata sejiio remettidos â 
commissàt) re<pectiva, sfim de que examinando 
ambos, e a legislaçio das antigas milícias, nm 
que se basêa o seu pr<>jecto, dê um parecer 
a respeito dclles, fic:mdo entret>mto adiada a 
discussão. 

0 SR. 1• SECRETARIO lê O requerimento de 
adiamento do Sr. L')pes Gama, que ó rejeitado 
d~p · •is de fallarem coutra, os Sr.~. Penca e Souza 
Francv, e a favor, os Srs. L •)pP.s Gama o Sou-z;a 
França. 

Dando-se por discutido o srt. 2•, ó e!lo appro
vado com a emenda do Sr. Rebouças, Jicaudo as 
outras prejudicadas. 

Entra ~m discu~são o ses;tuinte : 
« Art. 3.0 A's autoridades politicas e crimlnaes, 

assim como SIJB juizes de paz, lnspectores de 
qul!-rleiriio e officiaes de justiça, é permittido 
untcamente para a prisão de crinlinosos <!m fla
grante ou em algum caso extraordinario chamar 
llirectament~ guardas nacionaes que morarem 
mais proximt:'~ para os coa.:ljuvarem, ficando porém 
na ri~oro ~a obriga~ão de o participar lmmediata· 
mente ao comman•~nude ou a algum oflicial da 
companhia de '\Ue pertencerem oe guardas que 
houverem chamado. ,, 

E' ltda e apoiada a seguinte emenda do Sr. 
Machado de Oliveira : 

<t Onde sa diz_, '·· algum caso extraordinario 
- . accrescente·s~ - em que perigue a ordem pu
bbc~. » 

O &r. Ferreira Penna :-Pela votação 
do art. 2o ficou decidido que a guarja nacional 
estará subordinada ao ministro da justiça, e 
aos presidentes das provincias, e combinado este 
artigo com outras dispo11ições da lei de 18 de 
Agosto que continuão em vigor, vê-se que toda 
a jurisdicção das autoridades policiaes e crimi
naes a r6speito da guarda nachnal limita-se a 
poderem reQuisitar a força de que necessitarem 
para a111iliar as diligencias a seu cargo. [Apoia-

a al~um otficial dr. companhia a que pertenc..rem. 
Pro põe P•1rém o honrado dAputad•) por S. Paulo 
nM emendn que 11cab:1 de oJI·., re~~ r. •tue tal cha
ma mP.nto se ja permittido, n :io simplesmente em 
qualqu~r case> i'Xlraordinario, ma> quando est.,ja 
em perigo a ordelll publica, e com isto nio posso 
eu conf,•rmar-zn ,:. A cammissão citando como 
exeu1plo a pris:i.o em ila;::ra:tte, r ef•;rio-se em 
g.;ral a qua~Jsquer outros casos FXtra.lrdinar ios 
que occorn1o, pot• não ser possível especifictll·os 
todus, mas é obvio que muitos pt'ldem ha v e-r quü 
ain•iu não p·1ndo ern peri;..:o a ord"m publiea 
exijão o prompt<> emprego da guarda naci•)li!Ü 
(apoiados;, e que muitas vezes ver· se-ha a au· 
~o ridaJe inhibida de f11ul -o, a passar a clausula 
lembraJa pelo n.:bre deputarlo . (Apoia<1os.) PóJ.e 
por exemplo apparecer um iucendio que sendo 
mui perigoso niio cause corntudo perturbação 
alguma da ordPtn publica e o 8ubdelegado, juiz 
de paz ou outra autoridadt! local não terá a 
facilidade de •lcurlir cum qualquer força da guarda 
nacional, sem que a requi~ito ao commandante 
que mora a grande distancia : o mesmo acontecerá 
quando por occasiíio de uma busca ou da outra 
diligencia judi ·ial apparecer d~ repente qualquer 
acto de resistencia, a que s eja preciso acudir 
com a força publica, embora não se' ache per
turbada a ord em. (Apoiados.) E será conveniente 
que nest~s e outros casos semelhantes fique a 
autoridade civil com as mãos atadas a espera de 
ord ~m dos chef,;s parr. mover-stl a guarda na
cional? Estou convencido que não, e por isso não 
pod~rei votar pela emenda do nobre d.Jputado, 
emquanto elle não produzar razões qutl a justifi
quem, parecell.do·mtl entretanto que O art. 3° ê 
dtgno de aer approvado pela camara, porque 
contém disposições rnui razoaveis, e que ja se 
achao em pratica ha muitos annos em virtude de 
ayisos do g•,vernl). 
o~··· On.•·vulho o suva.:-Sr. presidente, 

"u coosiduro o art. :Jo da lei que se discute 
como un~a llmitaçõ.o t\ regra stere.l. PtllO art. 2• 
ftcão os guardas nacionaes subordinados ao mi· 
nistro d·1 judtiça e presidentes de provincias; 
ma~ o urt. 3• exceptna os casos- da Jlagrante 
e exlraordinario<:~ -. nos quaes pJdcm ser ch:l· 
mados por qualqu~r autoridadd policial ; esten
<!endo-s<l este d1rdto até aos inspectore,; de quar
teir,io e ofllcians de justiça. Quanto ao .caso 
de flagrante àelicto, acho acertado que as~1m a 
lei J etr.rwiuo, porq11e, se qualquer aut~r:dade 
policial, ou meso1o inspector de quarttlzrao ou 
official de justiça, não puder chamar a qualqutlr 
guarda nacional pára caso semdhante, e este não 
ti ver a obrigação da acudir a ess~ chamado, 
e:nquanto se requisita ao commandante, se ordena 
a força, etc . , esc11pa·se o criminoso; porém. 
quanto- aos casos ~ xtraordinarios ou de perigo da 
ordem publica-, com') quer 1\ emenda do nobre 
deputado pela província de S. Paulo, n~o p~sso 
admittir; as palavras- casos extraordma~10s, 
perigo da ordem puulica- são muito gener1cas, 
dão uma interpr~tação muito lata: e darmos até 
aos nfliciaes de justiÇil o direito de convocar 
guardas nacionaes, neste caso é ~armos-lhe~ o 
direito de julgaram de semel.hantes cncumsta~cn\s, 
o que se tornará perigosíssimo. São pessoas mha
bilitadas para dtscernir bem e us~r dessa faculdade 
com tento e acertadamente. O caso de fhgrante 
está bem definido em nossas leis ; qualquer 
cidadão mesmo tem esse direito de prender ; não 
não ha perigo. · 
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SESSÃO EM 5 DE JUNHO DE 1~4~3 :279 
O Sa. PENNA: -Apoiado. 
O Sn. C>lnv.u.ao E StLV.I.:-Qilalqu<:~r pessoa dO 

povo pôde e dl!ve prender o apanhado em fla
grante. Eis as raZÕéS por que mandarei uma 
emenda eliminando as palavras - casos extraor· 
dinarios -; e porque não poderei votar pela do Sr. 
Machado de Oliveira, '111" exige- pe ~igo da causa 
publica -. Com a tmnha emenJ.a acho justo o 
detP.rminado pB!o nrtígo. Talvez a guarda nacional 
tique melhorm~nte organisada por esta lei : mas, 
no estado em que se acha, ba tantos abusos, 
que vem'ls comm;mdant.es que dllviâo pP.rt~<ncer 
a um districto ou termo morarem em outro ; e 
como requisitar-se e esperar-se, neste caso de 
fiagrRnte, força só ;;or ordem do commandante? 
Se não dermos esla autorisação, o criminoso raras 
vezes será preso. Pela força quasi natural de 
nin,::uem se prestar á c:1usa publica, de temerem 
intrigas, compromettimentos, • todos desejarem 
passar por humanos, muito SA foge de taes coat.lju· 
vações, e só com uma obrigação muito restricta 
e direito ptrfeito da pnrte de 'luem deve chamar 
estes guardas nncionaes, elle:3 se prestaráõ. Eu 
devo dizer que até agora as diligencias feitas por 
guardas nacionaes com semelhant~ mt>thodo de 
requisiçõe~ pr,wias aos commandantes, são meros 
avi•os dados ao criminosos. 

E' lida a seguinte emenda do Sr . Carvalho e 
Silva: 

« Eliminem-se as palavras - ou em algum caso 
extraordinario. » 

Fica adiada a discussão para se proceder á 
eleição da mesa, cujo resultado é o seguinte: 

Presidente o Sr. Muniz Tavares com 52 votos. 
Vice·pr~sidente, o Sr. Ottoni com.. t>5 » 
Jo secretario, o Sr. Dia:; de Carvalho 

com................... 65 
2• » oSr.~unizBarretocom 62 
3• » o Sr. Barbosa de Al

meidn com............. 56 
4• » o Sr. To~cano de Brito 

com ................... 54 
Continúa depCiis a discussão interrompida. 
O Sr. R.ebouQa.s:-Eu entendo que a dispo 

sição deste artigo é mais regimental do que lllgisla
tiva, porque é no regulamento do governo que se ha 
de P.Stab~lecer como se hão de reali~nr as rela~ões 
entre as cliversas autoridades; assim entendo que 
é welhor mio se approvar este art. 3° appro· 
vand•J ·se <> 4•. 

Offerece a seguinte emenda, que é apoiada: 
« Supprima-sv o art. 3•. 11 

o Sr. nouo: -Sr. presidente, eu havia pedido 
a palavra para propõr a suppressào do art. a•: 
mas fui prevenido pelo illustre deputado pi!la pro· 
vincia da!! Alagóas que llc;; ba de seutar·se ; com
tudo, ~xporei as razõe~ por que ent~ndia, e entendo 
ainda qu!l deve esRe artigo ser supprimldo. 

No codigo do processo criminal se estabelece a 
obrigação geral que têm todos os cidadãos &ct ivos 
de concorrerem para auxiliar as autoridades civis, 
criminaes ou policiaes nas diligencias a que têm 
P.!las de proc!lder. (Apoiados.) Quando estas auto
ridades expedem uma ordem de prisão, ou deter· 
minào alguma outra diligancia d~sta natureza 
propria do seu officio , co:ntuettem-a aos seus 
agentes immedlat.os, :}Ue siio os offi..:iaes de juslica, 
e estes a executão por si. Se a não podem effe
ctuar, porque encontrão resislencia, e precisão de 
auxilio, como muitas vezes acontece na perse
guição dos criminosos pilhados , em flagrante 
delicto e em outros casos, têm o direito de chamar. 
para os ajudar, a qnaesqu.er cidadãos que en· 
contrem; e aquelles que, sendo assim competen· 
temente chamados, se não prestào, incorrem ipso 
facto nas penas de desobediencia. Isto é expresso 
no artigo, creio que 26, do mencionado codigo. 
Portanto, me parec.e desnecessario estabelecer-se 

nesta lei a obrigação. _ especial de auxiliarem os 
guardas nacionaes as autoridades civis em suas 
dili_!tencias criminaes ou policiaes, porque ellas 
estao.. como os demais cidadão~ activos, eompre
~=~~~~a~ na citada disposição do codigo d? pro-

Ainda ba mais: a eamara sabe como as autori
dades criminacs e policiaes do impP.rio se fllzem 
a~x.iliar "m suas diligencias pela força publica 
rmlttar. Em todas as cidades, villas ou outras 
q,uaesquer povoações _!la, ou alguma tropa de 1• 
lmha, ou alguma porçao dos corpos denominados 
d.e-m11;nicipat~~ permanentes ou de guardas poli· 
ctaes.-tncumbtdos de velar sobre a tranquillidaae 
publ~c!l, e de fate.r a guarda das cadêas e e~t.Jções 
publtcas; e na.~u~lles lu.gares onde não ha tropa 
de . 1.• ltnlla , ou su~etente porção de guardas 
polictaes ou de munictpaes permanentes, costuma 
esta~ destacada, e faze~do o serviço de tropa de 
1• lmha _alguma porçao da guarda nacional. 
Quando pots as autoridades civis precisão de força 
n~thtar para auxiliarem se em alguma diligencia, 
dtrtgem·se directamente ao commandante dessa 
força, tl lhe requisitii.o o a~xilio nt!cessario. Se 
lhes fallece este auxilio, ou se não ha tempo de 
recorrflr a elle, por ser urgente a diligencLl, como 
ac_on~ece nos diversos. casos de perseguição dos 
cn~tnosos, e no de prtsão nm fiagrante delicto, 
entao a autoridade ou o official de justiça enc>tr
regado da diligencia recorre aos cidadãos, ou sejão 
gua~~as nacionaes ou niio , e os chama para 
auxtltal·o no desempenho desse acto de serviço 
publico; e esses cidadãos devem prestar-se, por· 
que todos são, por propria conveniencia, interes· 
saJos na tranquillidade publica, guard11s da con· 
stituição e das leis. 

Parece-me portanto desnecessario e inteiramente 
SUIJedluo este artigc. . 

Além disto, Sr. presidente , este artigo da 
maneir~ por que est:\ redigido, acha-se na mais 
perfeita harmonia com a parte supprimida do 
artigo antecedente (ll que é um effeito Dl!cessario da 
unidade de pensamento que dominou a illustre 
commissão na elaboração do projecto); é a parte 
que subordinava os guardas nacionaes ás sutori· 
dBdoJs crimirlaes e policiaes, Ora, tendo sido 
modificado esse artigo, o segulld•J, com a sup
pressà.o .ta sua primeira parte, est:\ claro que o 
terceir•) não póc!e ser approvado. 

Estas são a~ razões por que eu hei de votar a 
!avol" da ~llppres~à.o. 

Não havendo mais ninguem com a p\lavra, o 
Sr. presidente t.lt!clara encerrad11 a discussão do 
artigo. 

O Sn. ALENCAR p~de ao Sr. presidente q11e dê 
para ordem do di~<, logo que fór possivel, o projP..:to 
u. 63 de ltH(), •JUe trata da creaç:\o do um bispado 
no Rio Grande do Sul e outro no CearA. 

O Sa. Pn~;sJD~NTE respnnoio que tomarà na 
devida consideração o que lembra o Sr. deputado. 

Dada a ordem do dia, levanta-se a sessão. 

Sessão em :i de Janho 

PRESIDENCU DO SR. MUNIZ TAVA11.li.S 

SuMlU.RJ.J.-Expedientll. -Requerimento sobre 01 
presos da. "ilha de Fernando. Discursos dos 
Srs. Fer·t"u.::. Souza Jl artins, Alencar, Coelho, 
Sou.:ra F1·anco, França Leite e D. •"~-lanoel.
App•·ovaçâo do orçamento dos negocias estran
geiros.-Re(orma da guarda n<~cional.Diçcu;rsos 
dos Srs. Fer1·az, Penna, Bastai, Gama, Franco, 
ministro da guerra e Tm;ares. 

A's 10 horas e tres quartos da manhã. abre-se a 
sessão, lê·se e approva-se a acta da antecedente, 
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SESSÃO EM. v DE JUNHO DE 1~46 
EXPEDIEl'TE 

Um •'fficio do Sr. ministro do imperio transmil· 
tíndo a cópia do decreto de 3 de Junho do 
corr~nte anno pelo qual é convocada, na fórmn 
d•• Si 1• do art. 42 da constituição •I·' imperio, 
a nova assembléa geral ordinaria.-Fica n c,•m•lra 
inteirada. 

Remette·se t\ com:nissão d·~ fazenda o r~queri • 
menta de Joaqaim Cruz Lima, em que pede a 
concessão ue quatro lot~rias para SU9. fabrica de 
papel e papelà•l estabelecida nesta cõrte. 

Não ha mais expediente. 
o Sr. Re~<>uoao; ::-Senhores, considerando 

eu que o alvará de 17 de Janeiro de 1757 fixando 
em 5 •/• o maximo do juro convencional era 
incompatível com o estado cosnmercial do Brazil, 
emquanto que o prc>ço geral da renda ou aluguel 
do dinheiro era ma10r tendo os fUtldO:i pubJi,·os 
o de 6 •/• do seu valor nominal, ou o de 8 do 
seu valor real e effectivo, e já d'•lntes o b11nco 
e suas caixAs filiaes contractavão a 6 •/o, prc•puz 
no anno de 1831 uma lei que estabelecesse o 
maximo do juro convencional e prescrevesse o 
legal na raz:io ~m que commummente se ach11va 
o interesse ordmario do dinheiro em aluguel. 
Succedeu porém que, postQ o meu proj ecto em 
discussão, preponderassem nesta casa e no se
natlo idéaa de economia P•llitica. que desde então 
reconheci fal~a.s na appiicaç>.iõ que se lhe qt1iz 
dar, e que agora, autorisado pela experiencin, 
não posso deixar de qualificar subçersivas e 
perniciosas. Dtzia-se nesta e reproduzia-se na 
outra casa que dinheiro era uma mercacoria como 
qu~lquer outra, e por conaequencia devia ser 
emprestado ou ah1Rado livremente á convenção 
das partes, por mai:; qu~. sustentando o meu 
projccto, da minha parte se reclamasse não ser 
exacto que o dinheiro fosse como qualquer outra 
mercadorin, aliás susc<!ptivel d<l augmentar de! 
preço, segunJo as nece:;sidades e C•sncurrencia 
tios consumidores. visto que elle, como a prata 
e o ouro que representa, tem o mesmo Vfllor no 
Bra:zil e em Portugal. na França, na Inglaterra, 
em qualquer parte do mund•) civilisad,,, !<alvo 
tão sóua.:nte o,; int"ros•~s C•cmbiaes: e que, t~inda 
conced,·ndo que o dinheiro füSS•' c<m1o 'lURl•lller 
outro p;enero comm•~rc!ial, nt\<l Ha r:tziio pl\ra qn11 
se deixassP. c.le cst<~bel·~cnr nm preço maximo ao 
\'\CU lucrn prova\'el, fran.,ueantlo·RO o clirrito lls 
reclamações que têm ~~~ar 11 respeito dns con· 
tract,c< feneratici,•s ~m geral. A e~ta razão alguns 
dcls oppo~nt•~,. pareci:iil acquie~e .. r com o seu 
silencio; outros cxpro~sament~ rcr;p .indi:in que 
por i11so mesmo quo havi<t dir~:ite> n reclamar 
por excesso e lP.são em qu ,.;,,ud dos p;rà. ,s e.R· 
tt~b·•l.ecidos em dtreito~, ~imples, enorme e enor
lntsstu•a, era escusado lixnr v pretendido maximo. 
Aindll replica..-a eu que melhor era prevenir os 
inc.-.nvenieutes de taes recla;llações eslabelecenoio 
o ~aximo: eu preteudta, t<lmanJ., p.•r base o 
ma10r gllnhar que ~e pude~s~ obter do dsnhPiro· 
empregado na mdustria que em no~so paiz f•Jsse 
ma•s vantaj0sa, subrf, a melhor e mais exacl" n.imi· 
nistração da pessoa ou cnrporaçiio a mais dJligl!n te 
e exacta pos;;:svell .•• Em fim, não obl"tant~ toóos os 
meus e.sf .. rços, foi o meu pn,jecto, quanto ao juro 
corsvenciorsal, Stm di,tinccão d i! eontractos civis e 
commerciaes , convertido em uma lei semdhante 
{l. do dinh..,iro a risco marítimo, aliâs ~óm~nte para 
c:sse especie excepcional estabelecida no alvará de 
5 de Zl!aic de 1810. 

O cas•1 li que de l por cento a.o nwz (porque o 
dinheiro S'l empre~ta';'a no maximo do seu premio 
por convenções simuladas antes da lei a que me 
refiro) vassou a 1 1/2. a 2 X, a 3 e a 4, até a 
10 °/o ao mez, sP.gundo o exposto no relatorio do 
nobre ministro dos negocias do imperio. Forão 
eJDtaJito naufragando as fortunas dos que tiverão 

de pa~sar pela txperiencia de um acto legislativo 
sem ~'Xemplo de nação alguma I Ao facto do 
estado calamitOS•l em que "'~ achava o nosso paiz, 
empeioranuo ct~da ''eZ mai~ por effeilo da lei de 
::2! de Out••br,J -!e 1832, e do abuso escandaloso 
de sua l'Xecução, apresentei-me nesta casa offe
rec•mtlo logo em começo da sess:io de 1813 um 
projecto que remedi11s'e ao menos p.•ra o futuro 
o mal qu~ eu exprobrava. e Já niio era licito a 
ninguem desconh~cer. Es;o proj~cto e"trou em 
discussão. l\Ia~, quando eu me propunha sustental-o 
fund~tmeutando nos principias, nos f<Actos e nos 
exemplos, ache1-me frustrado, porque dous adia
mento,:; interr•Jmperii:o a discussão. E so> bem não 
pa~sasse o que exigia que foss11 ouvida a praça do 
commercio,ío1 approvado o que !lujeitava. o projecto 
que se discutia a um ex>\me e parecer da commissão 
de commercic) da casa, a qual então, c0mo prova
veln>ente era de esperar, se niio pronunciou nesse 
anno. No de 18!4 não houve tempo de se tratur Je 
medida 11lguma legislativa ; a no anno de 1845 
não pude ser present·~ â sessão senão fóra ele 
toda B opportunidade de tratar do referido objecto. 
O projecto é o de n. 2• do 11nno sobredito de 
18!3 ; e eu prço á me~a convide a illuslre com
nsissão actual de commercio tenha em sua con· 
siderac;ào dando sobre o mesmo quanto antes o 
seu parecer. Se•chores, como o do juro convencional 
il\imitado, houve um outro mal que muito per
nicioso fc)i ao Brazil, o da moeda falsa d., cobre. 
DPf;de que tive ll!'sento nesta casa vi que de 
o r;,mediar se tratava escrevendo e aprdsen· 
t~ndo muitos projectos, parecere,; d(l commissões 
da CA.Sa e de fóra clella, me:norias, etc. Entretllnto 
eu n.lo cessava de dizer que o remedio era muito 
simplrs, pois que tanto importava como decretar 
quo a moeda de cobre rosse reduzidll á metad!l do 
valor do seu cunho legal, lir•tudo as!'lim aos 
introductores e falsificadores todo o interes~e de 
continuar em seu crit~~in0s0 hafic(c. Assim mo~mo 
nenhuma medida. s~ t,1mou senão a de se rect•lhcr 
em •iP.pnsito todo o dinheiro verdadeiro ~ faiRB 
que lllodava em circuhciio, augmentandc-st! a divida 
!JUblica com o m>sior eS.:llndalo do •lnnc> c:lo 18;)1 
ao cie 1835. Foi de entno para o dinniP. que ~>•:· 
U!t·lhanle gravamo deixou de tP.r incrPmento, p(lrque, 
CIJ II\O <'11 dizi :l, com df•.!ito se resol\'cJU rcJuz1r a 
mueúa de cobr~ á sn.;tade do val•1r elo seu cunho 
[llfl:lll. Q\l·lnto IIRO !IH L.,rill d~ mo;nos ela diVtda 
publica " d,, ímn:oraliclado se ~e liVtlM!<~ occorri•lo 
com r"me•lio t:,,, obvio log<> qutJ Í<JI rec•mhc ~ ciclo 
o llll\11. •• 

Assim pois, Jevcrú n•:OIIlllcer com o juro Cl•ll· 
vcnci<•nal illiwitl\tlo; <) •Pie .J.,ixo u~:ora do dtJ· 
lllOJuslrar amplam~ntn, g·,wr•lnnuo·m~ pnralJUilll•lO 
tiver oJ,.. su•t>'nlar u us•;U projl.'cto. ::Ho ~<obejos 
os e.<tra~oM qu-t tem occ~tsivnuuo a lcoi cuja re\'0 · 
gaç:1o t•;n!Jo proposto e os clansnos que 110 se:u 
.. lluso se V<iO po:rpetraud<.J contra a~ fortunas 
partcculare~ e publica ; tlep~nucndo alil\s sómente 
de se ~slal>elP.cer o maximo d•l 111teres:;e provava! 
do uinhc:iro empt .-ga.it• " lucro da industria a mais 
van1ajo:;a e bem adminiRtrada que ser ;:oossa. 
P~ço P·.l rtanLo á m'l~a que convide a illustre 

commi,;sào Jt: commercio para que dê quanto 
an t\!S o "''u parc·cer como reque1ro. 

Nesle so>nti..lo mantla o seu requerimento á mesa 
e é approvado sem debate. 

E' lido e ap•1iado, mas ni\n entra em discussão 
phr ter pRgsado a hnr11 compAtente, o scguiute re· 
qneriment<l d·J Sr. Vieira d~ Cunha: 

« Requeiro que se offieie ao governo para que in
fonne com urg~ncia se já foni•J da.tas a~ ordena 
necessarias par<l serem tran~portados para a pro· 
viucia do Rio Grande do Sul todos aquelles rio
grandenses que por crimes politicos forão depor
tados para a ilha de Filrnando. " 

E' lido e approvada a reJacção da resposta 4 
fa.lla do throno. 
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SESSÃO EM 5 DE JUNHO DE 184.6 281 
O Sn.. PRESIDENTE declara que vai-se officiar ao 

Sr. ministro do imperio para designar-se dia e 
hora em que a depuhção da camara tem de apre· 
~ent~>r esta resposta. e nomêa para esta deput>lçâo 
os senhores : 

Marinho, Urbano, Monjardim, Junl'jueira, Gon
çalves Martins, Barros Pimentel, Lopes Gama, 
.Marques Lisboa, Mattoso da Camara, Ayres do 
Nascimento, Peixoto âe Alencar, p ,Jmpêo Brazil. 
Carvalho e Siha, Souza Martins, Jansen do Paço, 
Souza Franco, Gomés dos Santos, Josino, Gavião 
Peixoto, Godoy, Veiga, Carvalho, Vieira da Cunha 
e Torres Homem. 

O Sa. FERRAZ: -Tenho negocio urgente. 
O Sa. Pae:siDENTE: - O Sr. Ferraz tem a pa· 

lavra. 
o Sr. Ferraz : -Requeiro urgencia para ser 

discutido o requerimento do Sr. Vieira da Cunha, 
se ha alguma cousa urgente, por certo é uma medida 
destas que tende a fazer com que niio menos de 27 
(lU 28 cidadãos brazileiros que existem no presi•:IO 
de F.,rnando sem processo algum , sem crime 
(porque se os tiverão, já forào amnist!ados) _ u~o 
continuem a soflrer un•a pena s qu~ na•J estao Jé. 
obr1gados, e n'um exílio tormentoso; uma medida 
que tende fazer com que o gov6rno tome uma pro
videncia pam qu11 elles sejão rP.tirados. N •. tarei ã 
casa que tanto descuido te~ havido a este respeito, 
que o nobre senador pelam in h a província que foi 
ministro da justiça, ~endo interpellado nest>l casa 
por mim sobre o destino desta gente, disse que 
brevemente a~ ordens serião llXpedidos para que 
esses homens se retirassem. Se essas ordem: farão 
expedidas. como era de presumir, não forào <'Xe
cutada~, porque do relatorio do commandante Leal 
que correu 1mpresso no Me1·cantil, cousta que 
exist~m ainda P.sses homens perteocentes á pro
víncia du Rio Grande sem processo, sem formação 
ae culpa. 

Ora, deve ou não haver uma medida que re
medêe e11te mal? l:reio que sim; não parece con
tradicção m~nifesta que aqu~lles que forào autores 
de tl)dos os ruovi111entos uo Rio Grande estejão em 
liberdade gozando de todos os bens resultantes da 
amnistia. e P.st\1utros que (oràú ao crimP. guiados 
por aquelles estfjào ainda soffrendo o exílio, e não 
o ex.tlio sómente, mas ainda um castigo, porque 
tod"s sabem qual é o regimen a que e~tão suje1tos 
os presos no presidi~ de Fe~nando ' W possivel 
que isto se dê T E~tao ou nao amuist1ados estes 
homens T Porque pois continuiio n'uma prisão, 
n'um ~xilio? Á Cl\mara dos Sra. df.putados, a quem 

r.ela constituição compete promover a execução das 
eis, prevenir abusos desta quahdade, deve tomar 

uma msdida a este respeito .,om toda a urgencia_; 
e este requerimento servirá de despertar ao gab1· 
nete actual para dar um remedio de prompto para 
que faça cessar um tal abuso. Por consequencia 
peço á eamara qull por eq111dade, senão p<lr justiça, 
vote pelo meu requerimento de urgencia, para que 
se discuta o requllrimento do nobre deputado pelo 
Rio Grande do Sul. 

A urgencia é approvada sem debate; _ entra 
por eonsequeocia em discussão o requenmeRto 
do Sr. Vieira da Cunha. 

o Sr. Souza. Ma~tln.!l :- Segundo a ma· 
neira pür que o requerimento está redigido, 
pardce que o governo tem obrigação_ de fazer o 
transporte desses homens. Ora, eu nao acho que 
o goveruo tenha obrig.,ção rigorosa disto, :tJem 
qne não o censurarei se o fizer ; mas deseJava 
que a redscçio rrào fos~e de modo que parecesse 
inculcar esta obrigação. 
~mbra-me fllZet' esta. observação porque no 

anno ultimo muitos soldados e inferiores do 
exercit.o ti'terão baixa na cõrte. alguns delles erio 
da minha província, e corrêrão à minha casa 
pQfa solicitar meios de se transportarem ao 

TOIIO 1 

Piliuhy; eu lhes disse que reclamassem do com
mandante das armas esses meios : entretanto 
alguns delles estiverão em minha casa, porque 
nii.o tinhão meios de viver na cõrte, e só dApois 
de muitas solicitações é que aljluns obtiverão 
transporte para sua província, e isto por obsequio 
a mim feito pelo agente da companhia dos vapores. 
Outros, depois de desesperarem de obter do go· 
verno transporte daqut para as províncias do 
norte, resolverão-se a fazer uma viagem por 
terra da cõrte do Rio de Janeiro á provincia do 
Piauby, atravessando não menos <I e 400 ou 50o 
legoas. Ora, acho que é uma crueldade da parte 
do governo abandonar aos subditos do imperio, 
depois de terem servido oito annos no exercito, 
abandonai-os, digo, em terra estranha, sem toeios 
de se transportarem para suas províncias. 

Eu faço estas reflexões para ver se de alguma 
mane:ra pôde isto chegar ao conhecimento do 
governo, porque talvez os Srs. ministros não 
saibão destas co usas. 

E' lido e apoiado o segui~te additamento : 
u Qne se accrescente tambem o pedir infor- . 

mações a respeito de qaaesquer amnistíados de 
outras províncias. S. R.- Junqueirca. 11 

O Sr. Peixoto de Alencar:-Eu deixaria 
de fall"r se por ventura o requerimento do nobre 
deputado tivesse sido mais amplo. E' verdade 
que o nobre deputado pela Bahia o1lerece um 
additamenta a este requerimento, que com effeito 
o amplia um pouco, estendendo-o a outras pro
víncias; mas eu devo ainda individualisar o 
additamento que teHhO de apresentat". Fa\lo do 
deportado para Fernando, Eduardo Francisco No· 
gueíra Ang~lim, envolvido na rebellião do Pará .... 

O Sa. Fs:aau:-H;o•outros tambem do Pará. 
0 SR. PEIXOTG DE ALENCAR : - Se ha mais 

outros, me referirei a todos , mas parece-me que 
a deportação deste individuo é mais horrorosa do 
que a dos rio-grandenses a que se refere o nobre 
deputado no seu requerrmento, porq.ue a deportação 
dos compromettidos do .Rio Grande teve lugar 
antes de haver uma amnistia, antes de a terem 
aceitado. mas Angelim foi deporta•lo depois de 
eflectivamente amnistiado, depois de ter assignado 
um !.ermo par•1 residir na córte; foi daqui con· 
duzido para Fernando, creio que em 41. Recordo
me que p•lr este motivo o ministro da justiça 
desse tempo f,>i interpella·io nesta casa, e a razão 
que do1u, se ma não falha a memoria, foi que 
este individuo, nõ.o obst11nte achar-se amnistiado, 
chegando á província ao MaranhàQ. tentê..ra at!
sasõinar um seu cunhado. Ora, por um s1mples 
pensamento, por uma teatativa, talvez imaginarifl, 
deveria ser deport•c:lo um ind1vidllO que estavQ 
amnistiado pela corOa 'l Ainda quando a tentativa 
fosse real, parece que o m~io de ser caati~11.~0 
nào era uma deportaçiro pelo go,.erno ; d<1ver1a 
seguir·se aa vias judíciaria:J. Eu não quero de· 
fen.:ler os eompremettimentos deste indiv1duo, não 
qu••ro defender os crimllS que por ventura elle 
tenba praticado no Para; mas o caao é que esses 
crimes est:1vão esquecidos p'!la amnistill; elle não 
podill mais ser punido por elles, e não sei mesmo 
como é que o governo pôde lançar mão de uma 
medida Lão extraordinaria á face das camaras, á 
tace do paiz inteiro .••. 
. 0 SR. PBESIDENTE:-Eu peço ao Sr. deputado 
que se cinja á mataria do requerimento, _gue_ é 
pedir informações. Não está em discussil.o & JU&tlça 
ou injnsliça praticada pelo governo. 

O Sa. P&a:oTo DE ALJtNCAa:-Bem, eu obedeço _ 
a V. Ex., e vou mandar à mesa o meu addit&· 
manto. 

E' lido e apoiado o seguinte addltamento do 
nobre deputado : . 

c Que tambem se pergunte ao governo se Ji ae 
36 
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expedirão ordens para ser tirado da ilha de 
Fernando o amnistiado Eduardo Francisco No
gueira Angelim e outros que alli se achão da 
província do Pará.-Peixoto de Alenc(lr. » 

o Sr. coe1b.o:- Eu não me opponho ao 
requerimento emquanto ao seu pensamento. mas 
me parece que a redac~ào que lhe foi dada pelo 
seu nobre autor não é talvez a mais conveniente. 

O requerimecto tem p or fim lembrar ao ~overoo 
que é chegado o tempo de não consentir que mais 
al!Zum cidadão brazileiro pertencAute á provincia 
do Rio Grande ainda soflra pl'r efleito da rebellião 
alli occorrida. Esta lembrança é muito louvavel 
da parte do nobre deputado, o:as o modo por que a 
quiz fazer chegar ao conhecimento do governo não 
me parece, como disse, o mais conveniente, por 
que dá a entender que SP. vai tomar contas ao 
governo daquill·l que se lhe attribue ser de sua 
rigoros~ obrigação, como o de dar transporte aos 
retidos na ilh:\ de Fernando. Poderemos exigir do 
governo informações sobre os individuas que 
possão alli ex1stir, e á vista destas informações 
resolvermos ulteriormente o que convier, mas 
esta tomada de contas não julgo muito propria. 

Pedi a palavra principalm•mte para fa:tcr uma 
observação, e é que durante o tempo da admi
nistr::.ção do gabinete de 2 de Ftvereiro não foi 
deportado um só preso politico por motivo da 
rebelhão do Rio Grande. Faço esta declaração 
para que não se supponha que o gabinete de 2 de 
Fevereiro deportou para alli aos compromettidos 
no Rio Grande .•.. 

O Sa. FERRAZ:- Aqui está uma relação. 
O Sa. CoELHO : - Não forão para alli presos 

politic\Js no tempo do gabinete de 2 lie Fevereiro. 
Os prisioneiros que se fazião em combate na 
provincia do Rio GNnde do 8ul erão guardados 
em custodia nas fortalezas da córte, depois erão 
inspeccionados, e vs que se juigavào idoneos, 
com todos os requisitos que não oR isentavào da 
praça, erão alistados para o serviço, os mais erão 
conservados em custodia. Possf) affirmar isto ao 
nobre deputado a despeito de quaesquer papeis 
que me possa mostrar, porque tudo quanto ~:ra 
ralutivo a prisioneiros do Rio Grande passava pelo 
ministerio da guerra. 

Tambem pedi a palavra por ouvir ao nobre 
dP.f.!Ulado pelo Piaui.Jy fazer uma accusaçào ao 
governo relativamente ao transporte dos indivi· 
duos qu e erüo escuso>~ do s~rviço militar. D~·!laro 
ao nobre deput,1do que louvo muito os !'eu~ 
sentimentos dé phihntropia, mas tiquo~ ce rtu que 
o guveno tambem •J:> compartilha. Não é facto 
moderno, não é só da administração dtl 2 d<J 
Fevereiro, mas sim das administr,•ções anteriores 
fazer Lransportar para as proviac;as a~ praças 
do exercito immediatamente que erão escusas do 
serviço. Pelo miniswrio da guerra sempre se 
requisitárão ao ministerio da mariuha os trans
portes necessarios. O governo não podia ter a 
sua disposição um transporte regular, constante, 
exclu~ivamente destinado para transporte desses 
ind1V1duos, nem o corpo legislativo tem votado 
fundos para tal despeza ; entretanto o governv 
se~pr& qo1e havia transporte para o norte apro
vea~va_ a opportunida1e, e fazia seguir todos 
os mdl'nduos que se apresentavão reclamando 
passagem. Posso afiançar ao nobre deputado que 
n,o meu tempo se deu passagem para as provill· 
c1as do norte seguramente a muitas centenas de 
praças .•• 

O Sa. CoELHO BABTos:-Para a Parahvba forão 
algumas. -

O Sa. Co:&LHO:-Se por acaso um ou outro indi· 
viduo recorreu ao nobre deputado do Piauhy, são 
deve isto servir de regra nem de argumentu para 
dizer que o governo abandonava esses illfelizes em 
terra estranha. Não duvidu que muitos dos sol-

dados com baixa não se lembrassem de recorrer 
ao f:~neral ou ao mi :listra, e recorressem aos seus 
anugos ou patronos; mas isto deve-se attribuir a 
ignu~~ncia des~es homens que não sabião ou não 
quo.nao procurar outro recurso, P"is que no 
quarte_l-general da córte_ houve sem;>re, e creio 
que amda ha, uma rt.laçao para nella se inscre
vere~ os nomes de tod:1s as praças escusas que se 
deseJao transp ortar para suas prúvincias, e quaudu 
ha trauspo_rte pela repartiç:lo da marinha seguem 
o ~eu destmo. Esta tem sido a pratica. 

V_otn pois pelo r~querimento , caso seja melhor 
red1g1llo, e vlltarel pelo additam6n;o do nobre 
deputado que torna mais ampla a doutrina do 
requeri111ento, isto é f.lz endo-a extensiva a mais 
pre~os compromettidos em outros movimentos. 

O Sr. Ferra.:-.::-A discus~ão, depois do 
offcrecimento da~ emendas, versa sobre dous 
pont•)S, a saber: qu9.nto aos amnistiados existentes 
em Ferntlndo, e quanto aos que estão em diversos 
lugares com resid'lncia forçada. Eu peço á camara 
que considere que a respeito do segundo ponto 
do requerimento não ha violação alguma de lei, 
que o governo tem todo o direito de fazer sustentar 
o decreto de amnistia ou perdão com residencia 
forçada, que a corõ ,~ tem direito de acabar esta 
residtlncia quando julgar conveniente ao serviço 
publico. Sobre este pontu pois, eu divirjo do nobre 
deputado pelo Ceara: não votarei p-Ia sua 
emenda; mas sobre o outro ponto, peço á camaro 
que attenda ao que vou dizllr. 

O nobre deputado por Santa Catharina suotentou 
que não exi:;tiào pessoas não processadas nem 
amnistiada~ pertencentes a província do Rio 
Grandtl do presídio de FernanC.o. 

O Sa. CoELHo: -Que o ministerio de 2 de Feve· 
reiro não mandou para lá ninguem. 

O Sa. FEanAz:-Se não mandou, conservou, e o 
fez depois da am nistia. E 1s-aqui o o!licio do Sr. 
Manoel Antonio Galvão de 7 de Março Je 45, 
r espondendo a outro da c'mara dos Srs. depu
tado~. em qu e pedia infurmações a este respeito 
(U o otfi,cio) : 

" Satisfazendo á exigencia feita por V. Ex. em 
officio de 25 do mez passado, de ordem da r.amara 
dos Srs. deputados, passo fls mãos de V. Ex., 
par>\ sere111 presentes á me"ma camara, as duas 
rdações inclusas, assim dos amnistiados que se 
ach>io com r esidancia forçada n 1 ilha de Fer
nando, como do< presos q Uu alli oxistem sem ser 
p c• r s•·ntença condemnatoria. 

" Dt> us gulld~ a V. Ex., etc. Paço, 17 de Março 
de HH5.-Manoel A.ntonio Galvâo. » 

A•1ui está a l1sta dos pr<! sos do Rio Gran·ie uo 
Sul ; erão ao todo 31. qu~ ficárão reduzidos a 
28, segundo o relatorio fdito polo commandante 'ia 
ilha, quando passou o commaodo ao Sr. coro11d 
Martins. 

Aqui está tambem a relação dos presos que 
se achão c~m residencia forçada no mesmo pre
sídio; são: Eduardo Francisco Nogueira Angeliln, 
Manoel Dionysio, Flor~ncio de S<mza., Pio R J · 
drigues dos ::)antos e Francisco Lopes Castellu 
Branco: os d·•us primeiros forão mandados no 
1• de Novembro de 41, o tet ceiro em 20 de Ja
neiro de 42, e os dous ultimos em 11 de Agosto 
de 43. 

Ora, aP.ora quanto â primeira questão, entendo 
que a camara dos Srs. deputados deve pelos 
meios que tem á uma dispo,;ição forçar v governo 
a apartar-se de sem~lhante procedimento pelo 
meio da censura, pelo meio de mensagem, e, 
se possível fOr, ate pelo meio da accusaçiio, 
porq11e 11ão posso por maneira alguma achar 
couveniencia na amnistia dos chefes, e prisão 
daquelles que fvrão illudidos, que forão capita
neados polos mesmos :JUtl se achão amnistiados. 
Não sei qual a raziio política por qae~..~ada uma 
amnialia tão generica na província do .Wo Gr.llnde 
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ãquelles que Re achão no pl'esidio de Fernando, 
não tenhão a mesma amnistia: não sei me<mo a 
razão de,;te descuido. Não é a primeira vez que 
fali •) 11 ests casa sobre este obj .. cto: não sei a 
raz:'i.o por quo o ministel"io de 2 de F everd ro 
tanto SEs ddscuidou disto, ministerio que tnmoll 
por norte a amnistia e suas consequencias ! Na 
minha província, ao mr,smo tempo 4ue se conser
vav~o com residencia fvrç aJa a indi..-i ,!uo'< que 
erão ape na~ sold ados, os chefes da rebelliã<:~ de 
7 de Novembro d~ 37 eriio anmistiados em t ()da a 
pleniLude ; não s.;i (!Ual foi a politica do governo 
n.;~ta. parte. 

Quanto porém ao outro ponto, entend,• que o 
indiviuuo que t~m resid oncia forçada, se se porta 
no lugar em que se acha de uma maneira con 
traria ,·, ord~rn publica, ao r:: ,•"Ç"erno eomp P.te 
removêl-o, _assig_nar-lhe um outro d~.slin.o. _(~poia
dos.) E' prmciplo governamental, e prH1c1pw que 
os uobres deputados da maioria devem :<tbt~ 11ta.r 
em toda sua pl~nitade. O que é necessario fazer 
di:fferença é a re~peito de quaes l!ào os actos de 
urn individuo c<>m residencia forçada que podP.m 
ptlrturbar a tranqu.illidade public'\_, porque não 
desejo que a prt t6xto de tranq•ulhJad- pnl>l1ea, 
se obrigue a um individuo a separar-se d~? lug~r 
em que se acha estabd<:ctdo com resulene1a 
forçada : é preciso que se dê a circumstancia que 
::. tran(Juillidad ~ publica seja realmente comprü
mettida pelas suas acçõPs. 

Ora, a respeito Je Eduardo An~elim, eu nãcl 
tenho informaç:iü alguma ; des~java que sobre 
este individuo se ventilllsse uma questão. Em 
minha opini ão supponho que qualquer medida 
que sáia desta cantara com o fitn de fazer com 
que elle torne ás sgut~s do_ _Amazonas será 
um grande mat feito á tranqu1lhdade daquelles 
lURllres. (Apoiados . ) E nã_o só e\le, mas es~es 
outros indivíduos que se achao na segunda r<llaçao, 
porque as in!orm:\çÕ~II que ha dell~s. iuformacões 
que me fornecêrão os Srs. deputat!vs p_elo Paré. 
e de outras províncias, são pessimas. E11 tenho 
toda razão para crêr nos Srs. deputados que 
aqui têm assento e que . s~o in~eressad_os na 
tranquillidade da suot proVIllcJa: llao deseJO que 
parta desta casa uma insinuação qu>'lquer que_ 
sirva de pretexto ou que tolha ao go\'erno de 
usar da attribuiçào que lbe compete de. mandar 
coutinu.o.c a residir no lugar que foi des1gnauo_ a. 
essl!s indivíduos até que elltl" mo!l~rem que esta.o 
corrigidos, ou que uão podem mais perturbar a 
tranquillidade publica. . . . 

Sr. presidente, o~ meus prmc1p1os !-1 este res
peito 11ti.o tão absolutos, que desdtl Já dechuo 
qu~ o gabinet& de 2 de Ftlvereiro aconselhou 
mal a corôa quando deu pt~rJão a certos indivi·~u~s 
que se acbavào condemnados na casa de prt,;ao 
com trabalhos ; oe quaes pvlo seu procedime~to 
na mesma prisão n>io merecião e$te llerdi\o, 
d:1vão occasião a conhecer-stl que a sua v1da e~a 
m<J.is turbulent<\ que dar·s& póde, apre~entavao 
uma vida iuteiram~nte desregrada, perntclosa ao 
estado ..• 

O Sa. PaEsiDE:NTE:- O Sr. deputado deve 
cingir se á materia J o requerimt~nto. 

O Sa. FERRAZ:- E' di~to que estou tratando. 
Não achava bom, como llizía, que se ac.1nselbasse 
a coróa que perdoasse a taes indivíduos. 

Por estes papeis que maudo à. m~sa, e que se 
achavão na secretaria., vê-se que ~x·~te_m em ver· 
dade no presidia de F<lroando md1v1duos sem 
culpa. formada, sem S'lnteuça eon.demoatoria, depois 
de amnístiados, assim como ex1stem outros com 
residencia forçada. _ 

Eu não soa Ja opinião do meu nobre am1go 
dep11tado pti\ll Piauby, isto ê, que o gover~o nã_o 
tem obrigação da dar transporte a estes mdiv~
duos. Eu sustento que o g<>verno tem esta obri
gaçio. (.4poioclos.) 

O Sa. P!msioEN-rE::- Tambem isto nãQ estâ em 
diSCU$São. 

O Sa. FERIU2 : -V. Ex. está engaaado; no 
requerim.;nto se falla no transporte desses ind i
viduas ; e de f)Utra maneira, como se podem 
eff~ctuar as benefi.cas intenções da corôa' Como é 
que indivíduos 11resos na ilha de E'erna.ndo podem
!!« transportar ? ••. 

O SR. P&EsiDD>"TE: - Isto é outr~ questão. 
O SR. FERRA.Z : -Eu. ento;ndo que d A outra ma

neira niío se póde dar eff<!ctividade à graça conee· 
<lida pela corôa. Exemplo off~receu a província da 
Bahia qu.and,, por uma lei provincial foriio 
trans portados para alli individuo~ deptt rt,.dos 
por cau,;a d :l r .,beliião de 7 de N . .-vembr() ; o 
regresso dessPS indivíduos foi à custa da província. 
( Apoi!ldos.) E s~ria Ultla crueldade ... 

O Sn. PnESrt>ENTE:-Lembro ao Sr. deputado 
que d<> requerimento o que se collige é que se 
peçiio i n{ormaçõe~ ao governo, se ordens forão 
dadas para serem transportados da ilha de F er
nando certos indivíduos; mas daqui não se segue 
que a discussão deva versar sobre dever ou não o 
governo dar este transporte. I~to ê !óra da 
ordem. 

O S~<:. FEBBA.z:-V. E:~:. quer que me cale, 
calar-me-hei; mas a camara que decida se estou 
Ot\ não na ordem Desejo muito estar sempre 
de aceordo com V . .l!:x •• mas V. Ex. agoru quer· 
me tolher um direito que tenho, pois que creio 
que · estou na ordem: a camara e o paiz decl
diráõ se V. Ex. é ou não injusto nesta parte ; eu 
não proseguirei. 

O Sr. Souza Franco :-Eu não desejo 
entrar no fundo da q'lestão (\Ue se ventila, porque, 
testemunhl\ dos horrores por que em 1835 e 18~ 
passou a província do Pari\ (apoir,~o~), podena 
mostrar-me apaixonado. Quero expr1m1r Simples
mente minha opinião sobre o requerimento e 
emendas. Sllpponho, Sr. presidente, que não ha. 
inconveniente algum na approvação da parte do 
requerimento em que se pedem informações .ao 
governo ácerca de _ind!viduos que, estando amms
tiados se conservao a.mda na 1lha de Fern11ndo de 
Noronha. Mal! creio quE> a parte do requerim_ento, 
apresentt~.da como emenda, e que d\z respe1to a 
um individuo designado, não está no caso de ser 
approvad >\ ; rorque contém censura ide acto do 
governo imperial e qull a camara não tem perante 
si os meios para conhecer (apoiados), e nem o 
faz devidam~nte por meio de um simples requeri-
mento. (Apoiados.) . 

O governo imperial autoriiou o presidente do 
Pará para. amni!ltis.r com clausula a certo numero 
de criminollOS, e eu entendt.1 que conservou e devia 
conservar o dicei to de emendar os e.ctos deete 
(apoiadas e nao apo-iados). de 6mendar os actos 
que não j11lgasse convenien~e~ e conformes ao 
espirito d~ suas ordens, e fo1 1sto o qus fez o 
governo com o 1ndividuo de que se trata. 

O Ss. ALENCAR:-Estava na córte cumprindo~ 
seu destino. 

O SR. Souz..~. Fru.Nco: -Estava sim na _có~te, 
mas em virtude de clecísão do governo prov1nc1al, 
não approv~da pelo governo imperial, e ainda 
no caso deste a emendar, como fez. E é !!&te acto 
do governo imperial que eu sustento nao estar
mos habilitados para julgar delle e o censur~Lr 
e o mandar desfazer, como se P?de suppõr da 
eme[)da a qae me opponbo (apo«t<lOI),_ e t:\nto 
assim, qlle, em lugar de censura, ~11 JUlgo 9ue 
por elle merece o ~overno approvllçao e elog1os. · 
(Apoiados e :nlfo apoiados.) Que o go1'erno obrou 
com inteira justiça. (.A.posodos e n&> apoía.dos.) 

o Sa. ALENC.ut:-Obro~t com muita violeneia. 
o sr. FranQa Let1õe:-A di~et1111ão ~eraa 
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sobre o requerimento que pede informações ao 
governo a respeito de indiyid~•)S que se ac!tão 
residindo fóra de sull .. proVIDCli\S por actos un
mediatos d<) ~:ov!lrno. Tem-se feito uma dtstincção 
daquelles individU<)S que têm sido rAmettid•)S 
para a ilha de Fernand.> sem prücesso, sómente 
por um 1\Cto do ~uder t!xecutivo, e daquelle 
individuv que tem 1do para essa 1lha ou outros 
pontos em consequencia de uma amnistia con
dicional que lhe ioi daJ., .. D~baixo destes dous 
pontos E:ncararei a que~tão. 
Primeiramente direi, e 11. casa tem sido testemunha, 

que nunca n1e DP.gufi a n~n!Jum requerimento ten
dente a pedir esclarecimentos e informações ao 
governo sobre qual'luer ponto. Eu julgo que é direi~o 
inherente á camara saber co111o é que se adnn
nistra o paiz não só em sua generalidade m~s 
em sua individualidade. A camara estand·J obrt· 
g ·oda a vigiar sobre a txecução da constituição, 
esta obrigação vigor>\ niio só em relação á socie· 
dade em g<!ral, mRs tambem em relação aos 
indivíduos; por consequencia todo o requerimento 
que tender a dar à camara esclarecimentos sobre 
quulquer ponto da administraç~o. estou convencido 
que deve merecer a app_rovaçao da camara. De
baixo deste ponto dd vtsta .•. 

O Sa. PBESIDE!'<'TE:- Permitta-me o nobre de
putado observar que esta dis_cussão fica intel'· 
rompida para conltnuar dep01s. Chegou o Sr. 
ministro dos negocios estrangeiros, passa-se a 
outra parte da ordt~m do dia. 

ORDEM DO DIA 

Entra em discussão o seguinte orçamento da 
repartição dos negocios estrangeiros : 

« Art. S.o O ministro e secretario de estado dos 
negocias estrangeiros é autorisado para d~spender 
com os objectos designados nos seguintes para
graphos a quantia de.............. 569:070$000 

A saber: 
1.o Secretaria de estado.......... 40:500$000 
2. o Com missão mixta brazileira e 

portugueza. . . . . • ... .. • . .. • • 6:IOOSOOO 
3. o Legaçi'i~>s e consulados ao par 

de 67 1/2..... .. . • . . • • .. . . . . 156:100SOOO 
4. 0 Despezas extraordinarias fóra 

do imperio, idem........... 30:0005000 
5.o Dttas no interior, moeda fraca 20:000SOOO 
6.• Ditierença entre o par acima e 

o cambio médio de 25 por 
que se calculão ns remessas 
para pagamento no exterior 316:370$000 

7 .• Ex~ rei cios findos.. • • . . • • . . . . . ll 
Niio havendo quem falle so.bre a n1ateria, dá-se 

por discutida. E' approvado o orçament?. 
Continúa a discussão interrompida do reque

rimento do Sr. Vieira da Cunha e os addilamentos 
ofierecidos. 

Depois Je alguma discussão de dever ou não 
continuar o Sr. França Leite com a palavra, o 
Sr. presidente consulta a camara a este respeito, 
e a camara decide pela affirmativa. 

O Sa. FRANÇA LEtTE: -Sr. presidente, dizia 
eu que a camara obrava bem quando pedia 
informações não só com relação ã socied~td" P.m 
geral, como com relação aos indtviduos, porque 
a camara está na rijl:orosa obrigação de velar se 
a constituição e as leis têm sido cxactamente 
executadas Bã<? e? _em relação á sociedad"• mas 
tambem aos tnd1v1duos. Bem se v~ pois que 
por esta razão estou disposto a votar pelo reque
rimento tal qual ; mas tenho de a'crescentar 
algumas observações ãs que t~m sido apresentadas 
na casa para que possa melhor justificar o meu 
voto. 

Se eu coaaldero a divisão que se tem feito do 

negocio em discussão em relação a certos !ndi· 
v1duos, eu digo que esta divisão tem corroborado 
cada vez mats a obrigaç>1o em que estou de 
votar pelo requerimento. SenhMes, eu não con· 
testo ao g.Jvern·> nem cont~stei jámais que elle 
pcssa tnmar. aquel1 .1~ me.lidas policiaes que a 
ortltm e a segur·Htça pubiica exig~ : immediata
mente encarre:zàdO da manutenção da orJ~m e 
S•'gurança .publica, .:lle ~:ão deve ser privado 
destes ruews que sã·> 1n teiramente policiaes. 
Des;le qntl ha em qualquer proviucia commoçõea 
pela~ _q~a.:s sa torn?rn s_uspeitos Cllrtos individuas, 
a pohc1_a tem obngaçao de "igiar a conducta 
desse~ tudividuos, póJe mesmo removei-os tem· 
p<>ranamtnte de um lugar para outro •.. 

O SR. MEIRELLEs:- 3em suspensão de garan
tias? 

O Sa. FRANÇA LEITE:- Sim, sem suspensão de 
gar:autias; mas a policia não póde justificar esse 
me10 logo que cs motivos que a isso a obrigarão 
desapparecêrào; então o individuo esta no inteiro 
jl:ÕZo de seus dirllitos, a policia não tem mais 
direito de desconfiar de sua conducta. Ora, se 
ella não tem mais esse direito, como poderá o 
governo eontinuu a ter os cidadãos nos lugares 
para ondtt os r<lmoveu? Bilm \'ê a camara que 
fallo do:> C'lSOS ordinarills; mas este procedimento 
do governo ainda se torna mais tyrannico quando 
se considera que cessárão os m•Jtivos que darão 
lug:~r ás remoçÕeS' com a amnistia do poder mo
derador. 

Senhores, a remoção de qualquer individuo de 
um lugar para outro traz soffrimentos a este 
inctividtlO, sotrrim<lnto muitas vezes á ,;ua familia, 
~>que muitas vezes atacão as suas relações sociaes. 
Elle está privado de certos gozus que tem na 
soci_~;da~e livremente, quando estes motivof que 
obr1gàrao a collocal-o nn estado excepciona1 não 
~<xistem. Com que direito póde uma nutoridade 
dizer que deve conservar este ou aquelle individuo 
na posição e::tcepcional em que se achou quando 
os motivos desapparecêrão ? A camara refiicta 
S••bre isto ; considere que não desempenba a 
rigorosa obrigação que lhe impõz a c(\nstituição 
de vigiar sobre 011 direitos individuaes dos cidadãos 
se por ventura eonsente indivíduos continuem 
nestas priva ões em que uma posição excepcional 
os collocou. Eu nà•> vejo pois que, Mnsiderado 
por este lajo, pos:>a haver quem, a não ser por 
certas distincçõt~s, a que muitas vezes as paixões 
nos arrastão, possa impugnar o mesmo requeri
mento. 

Agora, senhores, ea fallarei a rePpeito de um 
outro lado, a respeito da excepçiio que se fez 
daquelles que forão amnit>tiados condicionalmente. 
Sr. presidente, eu não sou do numero daquelles 
que, reconhecendo em um poder soberano o 
direito de fazPr esquecer Cls crimes, não reconhecem 
tambem qui! este direito póde ter maior ou menor 
limitação, que não reconhecem as amnistias con
dicionaes. E11 não: eu reconheço que o poder que 
póde amnistiar inteiramente póde atnnistiar de
baixo desta ou daquella condição: mas o que eu 
não reconheço é que, amuistiand.J o poder soberano, 
possa a policil' alterar essa amnistia, dar-lhe a 
interpretação que lhe parecer. (Muitos apoiados,) 

UK SR. DIU'llTA.Do: -E· o maier dos escaudalos. 
O SR. Fa.t.NÇ.t. LElT&:-Desde que a amn!stia 

foi publicada, "" con·tições que ella contém devem 
ser rigoroa&m<lnte obeervadaa pelo poder executor • 
e logo que aa condiçÕt!l lort\o preenchida., o poder 
executor 11ào tem atttorldade para al~crar eatRa 
condições. (Apoiadol.) Se iato é a11lm, " camara 
comprehende (acllmeul.l! que <l h••rrorolo o procedi· 
menta tido com aquel1111 que !orlo Dlandado• para 
a ilha de Fernando depola de t11rem 11celtado llfll& 
amnistia cuja condição era a reaidencia neata córte. 
e depois de já terem dado principio de euouglo a 
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esta condição. Eu, senhores, tambAm não SO'tl I 
do numP.ro daqul!lles que prP.surnern vir horriveis 
male!l da aomi,;tia absoluta. a certl)s in.iivi.iuo!l. 
Eu, Sr. presíd~nte, tenho consciencia d~ f•>rça do 
g0vernn dn meu paiz. (Apoi<:dos.) Aqut:\les que 
t8mAm a influencia Otl po<>tç iiü de certos i ndi viduos 
em certos lugarP.s em um estad<l pacifico como o 
estado >lCtual, injuriito o gov•• rno, porque o ju\gão 
incapaz d1? sustentar a ordern publi~a e :1 segurllnça 
nes,es lugares. (Apoiados. ) Uomo temer que um 
ou outro individuo, que ji< ha tantos annos geme 
debaixo de uma pena, possa perturbar a tranquilli· 
dade da uma província só porque esta pena acabou? 
O governo nii.o ter:l. a policia e forc ·• para vigiar 
esses iild ividuos se ainda desconfia Jollles T Demais, 
se esses individuas intentão segunda vez, é novo 
crime, e o poder judiciario deve puuir esM n•lVO 
crime . Não justific:o estas e outras prcsumpções 
d~ que possa ainda elle usar de alguma ir.fiu'lncia 
contra a aut .~ ridadc publica neste ou naquell., 
lugar, não justifica, digo, a pena que soffre contra 
o acto da amnistia, contra a amnistia que elle já 
tinha prhcipiado 1\ executar e que eslava exe
cutando. Por estas razões, Sr. presidente, e para 
eu poder formar um juizo a respeitt) da política 
actual do ministerio, voto por este requerimento. 
e desejo que a camara vote pelo requerimento tal 
qual estll. 

0 SR. REBOUÇAS:-!I!uito bem. 

O Sr. D. l\lanoel :-Pedi a palavra para 
oppór-me au additamento offarecido pelo nobre 
deputado pt!la província do Ceará, e re,;poncl,;: 
a um aparte que elle deu, e que confe!.'SO >:::e 
soou muito mal, tachando dA violencia a conserva
ção de Eduardo Àngelim na ilba de F ernando. 

Se~rhores, o requerimento do nobre deputado 
pelo Rio Grande do Sul deve ser approvado, 
porque elle pede uma causa justa, isto é, que 
os rio·grandeuses que tenh<io sido deportados por 
crimes políticos do Rio Grande dCl Sul para a 
ilha de Fernando e que forão amnistiados sejiio 
mandados para a mesma província. Parece-me 
que o nobre deputado se persuade de que o 
~~:overno niiú se julga autorisado para fazer as 
despezas com o transporte daquelle>< indivíduos, 
quer certificar ·se para talvez pedir ao corpo 
legislativo que autorise ao gover.1o com os meios 

. nece•s~rios para tão justo fim. Eu entendo que, 
se não é de rigoro,;a justiça. é de n1uita equidade 
'}Ue o governo s l'ja habilitado para pagar a 
passagem ao11 indivíduos a que se refere o requeri· 
mento Llo meu nobre amigo o honrado deputado pela 
província do Rio Grande do Sul, os qu::.es creio que 
são todos ou quasi todos pobres, e então como 
poderiiio regressar á sua província sem o auxilio 
do governo ? Não entro na qu~stiio se o governo 
está na rigoro~a obrigação de lhes conceder gra· 
tuitamente o transporte. E ' certo que elles estão 
hoje no gozo de todo!\ os seus direitos , e podem 
fixr~r a sua residencia onde lhes aprouver. E' 
pois evidente que hei de votar pelo requerimento. 

M•ls, senhores, a emenda do nobre deputado 
pelo Ceará estarâ nas mesmas circumstancias ? 
Q11er elle confundir Eduardo Angelim com os 
amnistiados do Rio Grande do Sul? Os amnistiados 
do Rio Grande do Sul o forão sem cl~usula nem 
condição alguma (<~poiados), e estão por conse
quencia no pleno gozo de todos os seus direitvs 
civis, e podem ir para onde qllizerem. Mas 
E. Angelim foi amnistiado com condições, e a 
amni.Stia não tem S<~US etreitcs sem estas condições. 

O Sa. ALENCAR :-Era de -vir pa~a a córt.e. 

O Sa. D. Mo\NO&L :-Ora, o que quer o nobre 
deputado do Ceará 1 Que E. Angelim seja tirado 
da ilha de Fernando, assim como os amnistiados 
do Rio Grande do Sul, e talvez mandado para o 
Part.. 

O Sa. ALENCAR :-Para a cõrte, que venha 
residi r na cõrte. 

O Sa. D. MANOEL:- Posto não tenha as ha
bilitaGõe:~ precosa~ corno a:;; têtn l)S nobres de· 
putad.,i! pelo P •r á para f aliar ácArca desto caso, 
eu direi o que úccorre a o que ouvi em uma das 
sessõ··s transacta<. 

Senhores, que E. Angelim e<teja amniatiado, 
e que por consequencia não seja cuiminoso :tos 
olhos da lei, é evident<~; mas que E . Angaliw 
possa residir na ~õ~ta ou onde quiZ<lr, é o que o 
nobre deput:•dú do C11ará não s~ fez cargo de 
provar. Eli queria que o nobro deputado provasse 
que E. Angelim tem o direito de exigir do go
verno que o chame para a cõrte ou para o Pará, 
Maranhão, etc. Senhor~ s. não é necessario mo~trar 
os perigos extraordinarios de se d.1r a E. Angelim 
o direito de estabelecer sua residenci a onde qut>ir11. 
Senhores , o nome dt! E. Augelim por si só é a 
historia de todus os h o~ rrores do Pará, e facilitar 
o regres~o deste hom em para a sua província, 
creio qua não haverã governo, por menos pre· 
vidente, que o faça . Eu est<lU convecido que a 
sua vida correria maior perigo se por ventura 
voltasse á sua provi ocia ; portanto é até para 
va .. tagem de Eduardo Angelim que se co,serve 
nessa ilha : é melhor qtH• sotlra alguma privação 
nessa ilha 4o qrte haja no PoHá uma nova con· 
fiagraçii.o ·ou vinganças dlls que neeessariameu te 
ha de llinda haver d~sejos naquelh província. 
Portanto não posso dar o meu voto ao addita· 
menta do nobre deputado a quem me refiro. 

O nobre de~utado pela Parahyba rapetio hoje 
uma questão que na c~sa foi ventih.Ja no anno 
passado, e que foi cabalmente respoo1dida. O nobre 
depn~ado dts<e que o governo não póde impõr 
cc;ndições a um ré·) amnistiado : o nobril deputado 
equivoca-se. O poder moderador quando deu 
amni:;tia a ~;sse indivi,iuo, sujei toll o a con·iiçõea, 
assim Mmo sujoitou a condiçõas os amnistiados 
da Bahia, decreto este que eu considero um dvs 
mais bem p'Jnsados que appa recêrão no paiz a 
ro.-pnito de nmrti~tra!! , porque. tendo o governo 
dm vista o memoravel acontecimento que •e tinha 
verifieado no pa.iz (tallo da maioridade de S. M. o 
Irnperador), aconselh·JU entfio a amo istia ; D_J~S 
tendo tsmbetn em vi:ita os per•gos que pod1ao 
seguir-se á ordem ptlblica se os amnistiados vol· 
tassem logo para a pr,•viacia que tinha sido o 
theatro da seus crimes, o governo estabeleceu 
con.Jições, as quaMs devião veri~ear·se. E' . o qu~ 
aconteceu a respeito de Angehm. Angl!hm fot 
amnistiado com a condição de residir na eôrte ; 
mas por v'3ntura o poder moderador . _guando 
amnistia um criminoso deb11ixo de cond1çoes faz 
com elle crmtracto 1 Não pôde o governo julgar 
conveniente mudar a residencia de um homem que 
foi amnistiado debaixo da condtçiio de residir em 
un1 ou outro lugar? Sem duvida nenhuma. Se_ o 
governo disse : - residireis em tal lugar-, suppoe 
que a residencia do individuo nesse lugar nno 
trará comsigo consequeccias funestas; ma.s, ull!a 
vez que traz , o governo póde mudar a restde1:CHi 
para outro lugar. Assim aconteceu em Goyaz com 
Sabino: Sabinu f.;i m~:~ndado para Goyaz, e passados 
tempos o governo o removeu para Matto Grosso, e 
depois tornou a ch.1.mal o para Goyaz . Ora •. p~r· 
gunto eu não estava o governo nú seu d1re1to 
quando f~z esta alteração 1 E' incontestavel. 

Senhores, o poder moder~d?r pôde conc?d~r 
amnistias ab •olutas ou coodlctonaes. A amntst•a 
concedida ao Rio Grande do Sul não teve condições; 
mas a concedida aos criminosos do Pará teve 
condições, assim como as teve a. con.cedi_da. acs 
crimiuosos da Bahia. Eu acho per•gos1SS1mo, 
Sr. presidente, que nesta casa se levaotem voz.es, 
para proteger homens da qualidade de Angehm, 
porque a amnistia faz com que homens semelhantes 
não possãe ser chamados aos tribunaes, mas a 
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amnistia não podh fllzer com que este homom não 
fo .,s~ um m:,lvado, um monstro, A nem IJl~Smo 
D f us, porqu.; Dt:us pertlóa an p•~c~ad o. > r, mas não 
póde fazer com que o peccadu não s~j~ o p~cc:oào. 
E' a f., H> r d<·: um hotuen• d~$t•;s <J uo n•~st, c:lsa se 
l'lvantão v.;z~s. é <' 111 favvr de um homem d"stes 
que $ ., diz qu e ti acto do ~ov•. ·rnu enviautlo e cou
s ervllndo A• · ~:~lim na. ilha do Fernando ti vic•lenta 
e desputico I Notai, senhores, que Lodos os minis
tHiOs de~de oquelle que rnandou a Ang.,lím para 
illla de Fernando até u atual, toJ os têm jlll1(ad.> 
lltcessaria a S tla. conservação alli. N t)tai, s enh·:. r ~s, 
que o mini,terio passado, que é o vosso ídolo> , e ao 
qual ainda h oje acabais de fazer render oi' nuliores 
elogios, foi o mesmo que, ap~z!lr de viver 27 mo:zes, 
con~<rvou es~e ht>m ew uaq uella ilh a, tanta era a 
convicção em que est ·,va o governo de que AngPlirn 
oão podia estar »m um lugar doiCde fosse facil 
sahir ou para o Pará ou para outro• ponto cnde 
pudesse com facilidade repetir !is sce n11s de que fo i 
theatro a de>graçada previncia do Pará. Em c as,·~ 
taes, Sr. presidente, <'U nunca me cons~rvare1 
siltncioso, e hei de res!Jonder a sen.eluantes aparte:;, 
que no meu conceito só servem para acoroçoar o 
crime. 

UM SR. D.:PUTADo:-Nào apoi,tdo; deve suppõr 
que todus têm convicção. 

O Sa. D. MANOEL :-Eu não fallo de convicções, 
pOI'Itue nós d1z~mos cousa~ com mui boas intenções, 
mas qu~ podtm ter funestos r.;sultudos. Eu estou 
cunv c: ncido que S<J JU ell.tar.tes expr.•ssões niio tend.Jm 
senão a acoro.:oar o Cl'irnll. Já no anno passado 
me exprimi assim quando se fallau de Sabioo e se 
disse que nós aramos iguaes; eu repliquei lllgo que 
não era igual a um malvado, a um criminoso. A 
censura não cabe só ao ministerio de Março, 
porque se ~l!e mandou Ang•·lim para a 1lha •Je 
Ft~rnandc·, os mu\isterios subsequentes, inclusive 
o vosso ídolo, são criminosos, porque o conser
vãrão naquella ilha. 

Portanto, Sr. presidente, não conruntiamos am
nistias pleDBs e absolutas com amnistias condicio
nnes. Se por ventun se tivesse concedi olo a um 
individuo amnistia absoluta, eu estou que esse 
cida dão podia residir em qu.tlquer parte, como 
acontece CIJrn 0/3 amnistindos do Rio Graada do 
Sul, S. Paulo e Minas. l\las, disso o nobre depu
tado,é fazer-se uma injuria ao governo considerar-se 
que esse bon1em amnist1ado sub con:iitione deve 
residir na ilha de Fernando e uão em outro lugar, 
porque, disse elle, o governo tem todos os meios 
necessarios para impedir que qunloiuer homem 
possa commt~tter delictos. E' bom dizer-se; mas 
não julgo o governo com força bastante para pre
venir os ddictos. Dir.Ji mais: em qne anno f<~rào 
conden1nados os ministr;,s do Carla; X ? Em ll:l30, 
e nós e~tamos em 18!6. Parg11nto eu : forão ellas 
amnistiados ? 

UM Sa. DEPUTA.oo•-Forãc. 

O SR. D . MANOEL:-E' verdade, mas como? 
UMA. Voz: -Por uma ldi. 
O SR. D. MA!'<OEL:-Forão amnistiados com a 

condição de deixarem o territorio de França. Se 
ist~ acontece ern um paiz onde a policia é mais 
aettva, o que aeonte.:erá no Brozil, onde ha t ,>dos os 
reeur~os para os criminosos, onde ha uma faci
lidad.e 1mm~ns~ de . e•capar á v igi\aucia da 
puhe1a ? A polltJca ~x1ge nluitas veZ~>K que seja 
lnlllbldo a um amnust1ado residir no lugar onde 
c<'mmetteu delicto ou onde com a sua pres6nça 
pGde correr perigo a tranqui\lidade publica, ou 
mesmo a segurança indh·idual do amnistiado: e 
são falsas as razões que dil•tárão a medida pohtica 
da amnistia dos ex-mini"tros de Carlos X com a 
condição de deixarem a França' 

(Ha um aparte que não ou!7imos.) 

Eu quero mostrar ao nobre deputado da Para· 

byba que não convém que certos homens fiquem 
no pai2 ou n ·. • lugar onde cnmmetterão crimes, 
e tra:.!o o <'X· mplo <la Fra11ça. Ap~zar de que 
<'m Fra :: ça u :io se acred1t~ que sfja facil a 
r.:~t-lu ração> do ramo primogenit o dos Btlurbnn!', 
toda v: a''~ ex· mini.:ltros d t• Carl•JS X forãc:> man da dos 
sRh ir do) paiz, e residir e m paizes "stran~e iros. 

Eu n:io p<1 ~so dar o meu volu A emend '1 atl ol itiva 
do nobre •leputado pdo Ceará pdas razões que 
acabo d~ ~x ;> ó r . Pt>ço que os nobres d"putados 
s o! abs t ll ub úu de cP.rtas !,Xpres$Ões quando fallar em 
do certos Íllllíviduos. 

E•.>. não po::;,;o concord:w com o nobre deputsdo 
por Santa 0 .\th.riua quando parece achar no 
rA')Ueriu,.,nto que se discute uma een::lur;:r. :\O 
governo, e .. t~ deu a entend Pr que nós n ã o 
pod•m1 os tvm -1r contas ao g.w erno sobre o seu 
procetliiHento com os amnistia •ios do Rio Gra nde 
do Sul. 

E' preciso C<Hlfes~ar que algumas d•JSSas infor
lllaçõ ~s já f<~rà'J mini s tra·ias pelo ex-ministro da 
justiça, senador pela B:!hia, e creio que nenbum 
go>veruo se recusará a ministrar as inf,Jrmações 
qu" pedt< o illustre deputad.. pelo Rio Grande 
d o Sul. O qt•e eu creiv é que nenhum gabin ete 
satisfará a exigencia c•mtida no artigo additivo 
do> n obre deputado p~lo Cearã. Eu declaro que 
se algum mini~terio mandas~e sahir d a 1lha de 
F~ rnando a E . Augelim para residir aqui na 
córLe ou em qualquer outra província sem motivos 
mutto just1fica·.los, eu :l censuraria, as,im como 
ce:~surtJi nu anno pas, ado o neto do governo de 
mandar voltar para Goyaz a Sabino, que é olhado 
com horrür por quasi todos os habitantes daque lla 
província. 

Voto pelo requerimento e contra a emenda 
additiva. 

E' a pprovaojo o 't'8qllerim~nto C•Jm o additamento 
do Sr. Junqueira, julga.ldo-se compreh omdida a 
emend•l do Sr. Alencar. 

REFORMA DA. GUARDA NAClONA.t. 

O Sa. PnE,IDENTE declara que, t endo ficado 
encerrad>l a discussà•> do art. 3• do projecto de 
l~i sobre gu<lr·las nacionaes, e não se tendo votado 
sobre elle, vai pól·o 3 votação. 

O art. 3• do pr(\jt!Ctll de lei sobre gt'ardas 
nacionaes e rejeitado, assim como todas AS 
emendas, inchH1ve uma de suppressiio do ar
tigo. 

Eatra em discussão o artigo 4• da mesma lei 
quõ diz assim: 

<< Fica revo:;a•io o art. 7• da lei de lS de ARosto 
de 1831 na p~rte em que det~rmina que seja lida 
á freuttl doa guarJas a requistção da II.Uturidade 
civil.)) 

o Sr. Ferr;~.-;:-Sr. presidentcl, eu desejava 
ouvir a nobre co<nmissão sobre os fundam e ntos 
d.este art. -i•. Eu entendo que n lei de 18 de 
Agosto não q11. eria que houvesse reunião alguma 
de guardas nacionaes senão em consequencia do 
regulamento respe.ctivo, ou de requisição da auto
ridade, e qu':l para. prevenir qttalqu~r abuso e6ta 
re-luisição <ievta ser lida na [rente do& g11ardas 
naci,>naes. Aqui havia alguma . gar:,ntia, ã ga
rantia d~ Sd não fazerem as reuniões para fins 
Hlicitc1s, reuuiõ>!s de que se ab1\sa muito e qu~ 
se pôde apresentar contra a traoquillidade Pll· 
blica. s~ o com mandante rnanda reunir o seu corpo, 
a sua companhia, sem ser no caso determinado 
pelo ~egulamento para exercício ou para revista, 
sob pret>!xto Je requisição da autoridade civil, 
nàll se11do es:>a requisição lida na frente da 
Cl>mpanhia, qual a garl\otia que resta? O resul
tado é o que acontece sempre em alguns lugares 
do ct~ntro das provincias. Um commandante 
quer, por exemplo, fazer qualquer dl!sOrdem, ou 
commetter qualquer acto contrario ás leis ; reu.qe 
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a sua companhi~, o seu batalhão, e põe-se á 
frente muitas vezes da igreja matriz em caso de 
eleições, e manda que se di-tríbuão as listas, 
que entrem o~ gturd'l.S n •cionaes a vubr. E<t 
nã<l ach•• inconvenitmte algum em que sAia lida 
a requbição da autaridade ante a companhia ou 
batalhão, . ao contrario é uma garantia. A lei de 
18 de Agosto fundou-se sobre U!ll principio muito 
legitimo de que nenhuma r<'!uni:'i.o de forças de 
guardas nacionaes pudesse tor lug•tr senào por 
nece:;sidade, e que o juiz dessa necessidade fosse 
o governo ou as autoridades civis. Ora, ag<)ra 
deixarmos isto inteiramente á discrição dos com
mandantes de compannia e batalhões, ê um mal 
grave, que póde trazer muitos inconvenientes. 
Qual é o mal que próvém da leitura da ordem 
de requisição? A leitura é para mostrar que na 
verdade houve requisição ; aqui os governos não 
vão deliberar se deve ter lugar a prestação da 
força; mas elles devem ter sciencia de que 
uma autoridade requi3iLou a força. Eu pP.ço aos 
nobres deputados que attendào á lei franc•·Za e 
á de outros paizes. Não póde ttlr lugar nenhuma 
reunião de gu,.rúas nacionaes senão dadas B>'ltas 
formalidades. E11 desejava q11e a nobre commis
são demonstras'e quaes forâo os inconvenientes 
resultantes desse artig.J de lei. Não me consta 
que existâo representações ou informações do 
governo para que se previniio os inconvenientes 
resultantes disto ; creio que não houve represen
tação alguma contra este artigo. 

U:.t Sn. DEPUTADO:- E' uma desmoralisação da 
autoridada que requisita a for:;a. 

O Sn. FERRAZ : - Desmoralisação em se ler 
uma re•JUisição da autoriddde? Desm"rrtlisação 
está da parte da autoridade que requisita a forç<1 
fóra das regras e sem neces;;idade. Não acuo 
motivo para que este artigo de lei não s·•ja 
seguido. 

O sr. Ferreira. Pcnna. :- O projecto tom 
já s"ffrido taes mutilaçõus nos seus primeiros ar
tigos, que a terem igual sorte os que se sei{ue•v, 
será necessario renrganisa!-o sobre outras base~. 
tican·:to pr~judicada~ muitas disp,>sições que a 
commissão C•>nsiderou comu indispensaveis para 
a rAforma da lei da guarda naciOnal. Não ob· 
stante porém e>~ta cumrari•ldade, c-.~ .. tinuarei a 
expór as vi,;tas dfl cummis,iio , defenJend., o 
pruj•lcto, e uin•.ia qu~< t:ll•J haja de ser rejeitado, 
terei eu e os meus cúll~gas a c•msolaçlio do 
h•1venno>:~ f~i~o o qu& l'>~t~ve Jo nog,;a parte para 
du>'Hlllp.,nhar 11 tR.re!a d~ qutl a cR.mara se diKnou 
incumbir-n.>s. (Apoiados.) Todas as consid~raçõcls 
que acaba clt1 faztJr o h"nr<I•JO ÜAput~do p.;la 
Bahi:t sobre a c<JnV•mienc•a e llolCessi·:tade de 
ficar a guarda naci<.Jnal sujuita ou subllrdinada 
até certo ponto ás autoridades civis achão-se de 
perfeito accó•·do com o moclo de pensar da com. 
mis,ão, como bem se vê dus urts. 2• e 3• que a 
camara rojdtou; parece-me que não deverião 
tsr esta sorte ; mas respeito com•l devo a deli
beração da maioria, appellando ainda para a 3• 
discussão. 

O art. 4• que agora se discute dá ainda maior 
desenvolvimento à doutrina dos dous antece
dentes, conservando em vigür o art. 7• da lei 
de 18 de Ag<>sto dd 1831, o qual dispõe que os 
guardas nacionaes não possiio tomar as armas 
nem formar-se em corp•J sem ordem de seus 
chefes, e que estes não P<•ssão dar essa ordem 
sem requisição da autoridade civil. O que a 
cornmiseão quer supprimif é unicamente a parte 
final deste artigo, que obriga o cllefe a ler a. 
!rente da força a ~:equisição da autoridade civil 
(apoiados); bem persuadida que uma tal claus11la, 
além de inutil, póde ser muitas vezes prejudicial 
ao servio;o publico. (Apoiados.) 

Quasi em toda a parte tem cahido em desuso 
esta disposição, em razão dos graves inconve-

nientes que resultão de sua execução, sendo um 
delles o frustrarem -se muitas diligencias por se 
divulgdr, senão o <lbj~cto del!as, ao menos o lugar 
par.t onde te<n d~ marchar <\ força. {Apoiados.) 

Recei.1 o nobre d .. putado que haja abusos da 
parte d.;s .:ornrnandantes, sendo elles autorisados 
a reunir a f,>rca sem essa c<•ndiçiio, e eu não du· 
V!d" q~e isso possa acontecer, como jà expuz na 
d1scuss'lo dos arttg"s antecedent~s : mas ainda 
neete caso entend•> que elles devem responder pelo 
seu comportamento perante o governo e autori
d:ldes superiores, e não perante os guardas que 
lbe estão subordi!lados. (Apoiados.) Em summa 
se a requisição da aut•>ridade civil tem de ser 
lida para •1ue. a gt1ar .ia lhe obedeça sem offerecer · 
objecçào alguma, será isso uma vã formalidade de 
que só p.>d~m resultar inconvenientes pela vulgll
risação das diligencias : se porém se admitte a 
discussrlo, ninguem desconhecerA qutl nada póde 
haver de mais incompatível com a disciplina e 
sub"rdinaçiio da f.m;a armada (Apoiad:>s.) 

Taes silo a< razões em que se funda a suppressào 
proposta püla commissão. 

o Sr. Ferra. .. :-Os nobres deputados partem 
de um príncipiv que eu não adapto : os nobres 
deputados querem que a ~uarda nacional seja 
inte1ramonte m•litartsada; e deste principio que 
eu m'l aparto alJs()lutamente. A guarda nacional 
é uma f,Jrça ci•iadã, e não está sujeita ao serviço 
e disciplina que deve regular o exercito: seria um 
m:.t muito grande reduzir toda a massa de cidadãos 
á disciplina militar. 

0d n\lbres deputados llind~ partem de outro 
principio que eu não admitto. Elles reconhecem 
q11e nós todos t•lmo,; direito de reststir a ordens il· 
leg•les, e por consequencia de não obedecer a uma 
a11toridade q11alquer quando ella exige uma força 
desta8 sem ser para o fim necessario. 

(Ouve-se um aparte.) 

O SR. FERRAZ:-Nào admittem este principio 1 
Não está elle consagrado na nossa legislação, 
que serve de base ás nossas instituiçõo3s? 

O Sa. LoPEs GA:.tA:-Menos na Corça armada. 
O SR. ~'ERRAZ:- Os nobres deputados parece 

qua querem reduzir a guarda nacional inteiramente 
a uma ma'China obediente e passiva: porque, 
desejando que não seji lida a reqUisição, fica por 
consequencta ac• commandante o direito de, sob 
qualquer pretexto, figurando uma requisição, 
reunir a guarda nacional e dirigil-a como bem 
qu•z~r. qu" muitas V<'!Zes póde s~r C•lm o fim de 
po;rturlla~ a or<.tem pu_blica. O_s nobres dl!putados 
apre~entao um untco 1aconvemente que não existe 
porqu., Jrzem:--..:omo se ha de ler em nP.gocio de 
segrddo a req11isição Ja autoridade civil? Oomo 
ost.io enganacios os nobrds d~putado,; 1 Pois a 
autoridade civil deve revelar o segredo ao com
manhute do corpo, quando ella faz a requisição 'l 
Niio tem obrigação nenhuma de dizer o flm P•lra 
que requt,.ita a força, e o commandante não é por 
mane1ra nenhuma j ui<: para decidir se a diligencia 
que se vai fazer é ou nãiJ legitima. A autoridade 
c i vil que contra todas as regras fosse declarar 
o fim a que era destin<~da a furça, seria indigna 
de occupar um lugar de tanta transcendencia. 
Por co•;s~quencia o unico arg11mento dos nobres 
deputadls desapparece totalmente, e subsiste a 
vantagem de o commandante do corpo não des· 
tmar os ~11ardas nacionlles a um fim illegitimo 
sob pretexto •je requr~içào. 

O ><rgum~nto aqui apreseatado, fundado na não 
execuçào das leis, me parece pouc·o valivso, porque 
se nós fórm<>s argumentar com a uào execução 
de leis p.'\ra proeederm,>s á sua reforma ou revo
gação, teremos de ref<>rmar ou revogar quasi 
todas, sem deixar de comprehendor a constituição, 
de cujos arti~os algl\DS terião de ser supprimidos. 

.\pprovo inteiramen~e as idéas da commissão 
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quando não quer J'eunião de guarda nacional 
senão em 'Virtude de requisição da autoridade 
competente ou na fórma do regulamento do go
verno. O gov~>rno que fizess'l pa~~ar D!!Sta casa 
uma medida que trouxes~e _a reu_n~ao dos g~~rdas 
nacional!a por mero arb1tno, su1.:1dar-se-bJa. Se 
passar o projecto como está, dando vitaliciedade a 
todos os officiae~. poderia elle e>ltar seguro de 
mant'r a tranquillidsde publica com pessoas in
teiramente d~saffeclas, que tivessem por fim per
tl•rbar a mesma tranquillidade? Quem poderia 
obstar a que estas reuniões se fizessem e fossem 
perturbar a ordem publica em qualquer muni
cipio 'l Dis~e o nobre deputado pela Parahyba que 
havia um exemplo : o nobre deputado apenas 
poderá apresentar um, mas estes abusos por ma
neira nenhuma podem sanccionu o principio op· 
posto. Quer tambem o nobre rlP.putado exemp!rJB 
em contr~trio' A província das AlagOas, o centro 
de todas as províncias, 110s fornece bastaut~s 
exemplos. Qno.l ·~uer bomem com patente de alferes 
ou capitão notifico. os guarda'i naciona.es e os põe 
após Je si pua que vão bater as estrad~ts e per
seguir seus inimigos. Eis o resultado de certas 
dispusições. 

Querem as antigas milicias. (Apoiados.) Acaso 
alguem ignora que es~as milicias prestarão ser
viços relevantissirnos? Mas como? C~>mo tropa 
disciplinada. auxiliar do exercito, " não como 
for<;a cidadã. 

O SR. L oPxs GAYA: -Que co usa 6 força cidadã 'r 
O Sa. FsRRAZ:-Os nobres deputados não pe

netrâo os inconvenientes de uma força em que 
entrão tvdas as pe~soas, ainda sem 11 qualillc:1ção 
necessaria, uma forç ~ por consequencia de pei>soas 
que não prtstão a mflnor grirantia, recebem as 
armas e as conservii" em seu poder [ 

Os nobres deputados argumeotiio com um re!Zu
lamento dsJo a Portugal depois que o Sr. D. 
João VI sab1o daqui, e que nuuca foi posto em 
pratica no Brazil. Mas tod<ls sabem a maneira 
porque erão orgauisadas as milici~s .... 

MuiTOs SE~aoaE~:-Muito be.m organisadas. 
O SR. F.&aaAz:- .... como força militar, mBs 

não quero sujeitar a isto todvs os ci ·iadão~ guardas 
naciunaes, qualquer que seja a sua posiçiio e 
classe. Nem sei como os U()bres dP.putados se 
lllmbrão disto ; poi:< quereriiio admittir que as 
~uardas uacionaes fiquem sujeitas aos conselhos 
de guerra, cotuo as milícias ? Se (18 nobres depu
tados qutlrem dar o n<>me ..le milícias ás guardas 
nacionaes, conotanto que as bases não soffrão 
alteração, eu não brigo por nomes ; mas se que
rem que sejào converti<las em a1ilicias ... 

Murros 8&:-~aoaEs:-Quero, quero. 
O Sa. LoPES Gnu, :-Erão muito boas. 
O Sa. FERRAZ:-Opponbo-me. Erão boas na

quelle te_mpo, porque todo o serviço nàv recahia 
sobre nos que estamos nas class~s mais ele
vadas .... 

:MUl'l'OS SENRutiE.S: -Nem hoje. 
O Sa. FERRAZ:-..•. mas U'-lS jornaleiros. 
MUITOS SENHOREB:-Aiuda hoje. 

_ O Ss. FI!:RRAZ.:-As milicias ,;ão uma instituição 
1nte1ramente IH•stocratlca, que isenlava os ricos e 
oner!-va o_s pob~es r.om todo o serviço. 
~ao VeJO po1s necessidade da alteração do 

att1g0 que a commíssão quer faze~. 
Os nobres deputados fique•n na: sua opinião, mas 

estou certo que, se VIVermos m.11s dous annos hão 
de arrepender-se do voto que derem pQra o r~sta
belecimento das milícias . 

O Sr. Coelho .Ba•*o• :-Eu não farei re
fiexào illgwna tcerca do que disse o nobre depu· 
ta.do pala Bahia quanto a re~>tabelecerem-se as 

antigas milícias disfarçadas em guarda nacional. 
Qu11.nto a mim, Sr. presidente, julgo que é me• 
lhor sermos francos, e niio estarmos a enganar o 
povo. Cr.•io que os nobres deputados querem a 
guarda nacional, mas ua pratica tllremos milícias, 
e para ptior, porque no tempo das antigas mi. 
licias o official tinha uma 12:arantia e contava con1 
a estabilidade do seu irupl•sto ; e n il.o 'e diga que 
era uma escolha arbitraria, porque o regula
mento das milícias impunha certas condições sem 
as quaes não podia ser alguem nomeadu officiaL 
Declaro porém ao nobre deputado qlle não vou 
para ss antigas milícias. Adopto a guarda na
cional, mas com aquellas moJ1ficBções que o 
tempo e a experiencrtl me técn ensinado. Por isso 
não o acompanharei nas suas redexões a este 
respeito, porém me limitarei ao artigo que se 
discute. . 

Senhores, alguma eltpetiencia me tem feito de· 
cidir a votar por este artigo. Eu tive a honra 
de com::nandar a guarda nacional jjor algum 
tempo. Procurei quando fui eleito official pot 
eleição popular, executar a lei de 18 de Agosto 
tal qual; fiz todos os esforços pnra o conseguir, 
e um dos inconvenientes qtte encontrei foi a 
cxecuç!io do artigo que a commissão quer re
voL:ar. 

O governo da província me mandou executar 
uma ordem; eu fui para a parada do batall>ão 
afim de a cumprir, e depois de os guardas for
mado><, disserão que quertào que eu lesse a ordem 
ào governo, ao que me prestei. Então disse urn 
dos guardas das fileiras:-mas" codigo me auto. 
risa para eJ'.am111ar se a ordem é legal, e para 
que o seja, é preciso oue Vtlnba. revestida dos 
ret.lu!sitos que a lei tem marcado ; eu acho que 
falta . este requisito, e portauto lá. não vou.-0 
nobre deputado poderá dizer que isto é um 
abusu, mas como· remedial-o? 

O Sa. FERRAZ:-Por meio das p6nas. 
O Sa. CoELR-' BAsTos :- Permitta-me o nobre 

deputado que lhe diga que estes corpos, pelA. 
instrucç:io que se lhes dà, estão na mesm>l razão 
em que ~sté. o corpo da judicatura; os que 
commandão a guarda nacion~l não estão na 
mesma rnzão que o juiz quando ordena aos s~ua 
escrivães e mais officiaes de justiça a boa dis· 
ciplina; p0is pede que se approvtl o artigo que 
se discute . 

Ha casos em que n guarda nacional deva obur 
immedi tlto.mente para bem da orJem e tranqu ílli
dt~de publica, e no caso de que trato, se n:io 
f·J~se 11 minha pru.iencia, a ponto de con~entir 
m~smo que o guarda se foss~ emborn, 'lU niio 
coMeguiria cumprir a ordem do governo. Quando 
se organisa a lei é para prevenir este e ou.tr(ls 
inconvenientes. Portanto o artigo deve passar, e 
niio é com a sua approvaçiio que se ha de mili
tarisar a guarda nacional. Em muitas outras 
occasiões tenho de acompanhar o nobre daputJlàO 
no seu pensameuto sobre a guarda nacional, mas 
n!l.o agora. 

Nàv duvido qu~ nas Alagóas e outro:; pontos 
haja officiaes que chamào guardas nacionaes para 
o~ acumpa!lhar, para levar officios, etc. ; mas a 
culpa é do governo, porque tem havido grande 
abuso na nomeação lless<: s officiaes. A &3te res
peito e stllmoo~ ainda em peior estado do que nas 
milícias; não se vai buscar a capacidade e ha 
bilitação, mas aqui •lo que é mais conveniente 
para certos fir.s. {Apoiados.) Cumpre ter em con 
sid~raçào todas esti\s cousas. Peço portanto ao 
nobre deputado que consinta que eu vote por este 
artigo sem comtudo ter este grande desejo de 
militar~sar a guarda nacional. 

Deixo de aprel!entar agora outras considera
rações. 

o Sr. Lopes Gauu.a :-Sr. presidente, eu 
desejava perguntar ao meu illust.re collega pela 
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Bahia, se a guarda nacional é cousa essencial. 
inseparavel do systema representattvo ; por outra; 
se se não póde conceber regimen representativo 
sem guarda nacional ? Porque se me respondesse 
pela negativa, eu lhe apresentaria os E;tados
Unidos e a Inglaterra, onde ha regimen repre
sentativo, e não existe guarda nacional; esta, 
s~nhores, foi uma mania que 11e introdu:z:io no 
BrJ\zil para imitar a França revolucionariol de 
1793, e depois a revolução de Julho (apoiaào6) ; 
e temos marchado neste terreno f~lso e balofo, 
com os pesem um volcão revolucionario. [Apoia
dos.) La estão, senhores, os Estados -Unidos que 
creio sabem alguma cousa do regimen represen· 
tativo. Onde estão alli essas tão f.,lladas guardas 
nacionaes! O que lá sabemos que ha é 1•, 2• 

satisfaz as necessidades do paiz, principalmente 
porque já cahirão os arts. 2• e 3•, o projecto 
estâ acephalo ~ todavia continuarei a votar por 
elle semjlre no sentido de o encaminhar ao menos 
alg~ma cousa para as minhas muito queridas e 
mu1to amadas milicias. 

Voto pelo art. 4°. 
Julga-se o artigo discutido e é approvado. 
Entra em discussão o seguinte: 
11 Art. 5.o Serão alistados para o serviço da 

gaarda nacional, em todos os municipioa do 
imperio. 

a ~ l .o Todos os cidadãos brazileiros que tiverem 
a reuda necessaria para votar nas eleições 
primarias e a idade maior de 16 e menor de 60 
annos. 

e 3• linha. 
O nobre deputado fallou em guarda cidadã t 

Segundo cá os meus princípios, sou a confessar 
que em vendo um homem com barretina oleada 
ou não oleada, espingarda e bayoneta, consi
dP.ra-o logo por soldado, p ... r militar, e tenho 
multo medo delle se o não vajo sujeito á mais 
regular o restricta disciplina. O que querem dizer 
homens todos armados, chamando-se capitães, 
Vnentes e alferes senão verdadeiros militares ? 
E como affirmar-se que taes não são, mas guarda 
cidadã'! E por ventura tambem <l exercito não 
é tropa de cida<Iãos 1 Que mal nos veio das 
antigas milicias, tão b'!m reguladas que erão ! 
O n1•bre deputado da Bllhia. disse mais, q_ue as 
milícias eriio instituições anal.)gas ao ~ystema 
aristocratico ; mas, ah I senhores, ainda concedida 
~al proposição, o que som•>S nós f S·>mo~ essen· 
cialmente aristocr.,tas. (Apoiados. ) Sim, eu nao 
conheço t>aiz nenhum no mundo tão aristocrat~ 
como o Brazil. Desde pequP.no que nossos pais 
nos ensinão a stl-o : ernfim basta ser paiz onde 
ha eecravos. E como se falia aqui em ari:ltocracia 
em um paiz onde quasi todos se desvivem por 
habitos, commendas, foros e títulos? O que me 
parece é que o Brazil para o que não está muito 
az~do é para a democracia. (Apoiados.) 

Disse o honrado dAputado que no tempo das 
mili~ias o serviço, recallia sobre os pobrlls ; mas 
isto não é exacto : eu conheci muito~ homens 
riccs, até capitalistas, que se honravão de ser 
milicianos, e niio queriiio pa11sar de simples sol· 
dados. 

Acaso està a guarda nacional.ligada e identi
ficada com a constituição e com as nossas insti
tuições' Creio que não, e por isso tenho de 
algum mo.Jo in~istido na idéa das antigns milícias, 
sem me importar que digào que estou no regresso. 
Declaro que não vou para o tal regresso no 
sentiJo que alguns lhe querião dar: porém não 
me importão pala'7ras, quero realidades: e como 
com o systema da guarda naeiona\ do modo por 
que vai e qual tem ido, não temos alcançado 
melhoramento nenhum, neste easo admitto o re
gresso, neste caso desejo voltar a traz para emendar 
um erro, e erro crasso. :Mas isto não prejudica 
em nada as nossas instituições f11ndamentaes, 
mesmo a respeito das quaes tálvez alguem qui
zesse que retrocetlessemos. 

.ALGUNS SENB:OR&~:-Não, não. 
O Sa. LoPEs G.u.u.:-Eu nao applico isto a 

ninguem ; quem acha q_ue lbe serve a carapuça 
que a tome . (Risadas.) 

Continuo a dizer que voto pelo artigo pela 
mesma razão que acabou de dar um dos illustres 
mtmbros da commissão. 

D1sse-se que isto é militarisar a guarda na
ciona~. Senhores, c.om palavras é que se tem 
embaido o povo, com palavras se tem trans
tornado tudo, e com palavras é que temos ido 
muitas vezes de mal a peior. Portanto voto pelo 
artigo. E. verdade que era minha intenção não 
<:lladjuvar este projecto, porque entendo que não 

TOKO I 

« § 2.• Os cidadãos filhos familias das pessoas 
declaradas no paragrapho antecedente, tendo a 
idade ahl marcada. " 

o Sr. Sou:lla. Fran.eo:-Desejaria que a 
nobre commissào se prestasse a aceitar uma 
emenda que pretendo apresentar a este artigo, na 
parte em que exige sómente 16 annos para o 
serviço da guarda nacional. Em nosso paiz, onde 
a educação é muito tardia, aos 16 annos ainda 
uns estao nas escolas. outros apeuas comecno a 
aprender officios mec:lnicos, e quasi todos nem têm 
a força physica precisa para supp<lrtar o peso das 
armas e serviço. 

Mesmo ainda a esse tempo não Pstão os jovens 
habilitados para Sl\lllrem sem perigo de sob as 
vistas dos· pais e tutore~, e a maior part9 das 
extravagancia~ a que se entregàr> , e que a muitos 
atinai per,iem, prové<n da liberdade que em tão 
tenra idade lhes proporciona o serviço da guarda 
nacional . 

Não sei mesmo de nação alguma em que o 
serviço militar comece tão cedo; e, pelo menos, 
eu peço que se conserve a idade de 18 annos, 
DI\ fórma da legislação actual, e espero que a 
nobre commissào aceituá uma emenda neste 
sentido. 

O orador oll'erece a seguinte emenda que é 
apoiada: 

« Em lugar de 16 annos, diga-se 18. » 
o Sr. santos Barreto (ministro da 

guerra) :-Sr . presidente, não ))Osso deix-ar de 
pedir à illustre com missão espec1al que organisou 
o projecto em discussão que se digne explicar a 
razão por que tornou ti\o ampla a qualificação 
pa::-a se poàer ser guarda nacional, c:.mo se vfl 
neste artigo (l~ o artigo). Nada mais simples entre 
u0s do que mostrar-se alguem habilitado com a 
renda de 1008 annuaes. Isto, na minha opinião, 
jâ é um mal ; porém tornar extensiva esta 
habilitação a todos os filhos dos indivíduos que 
tal re11da tiverem, é sen. cootradicçio um grave 
mal. Como será possível a um homem que tiver 
dous, tres ou mais filhos, com a simples renda 
de 1008 fardal-os e apromptal·os para o serviço 
da guarda nacional, sendo elle igualmente obrigado 
a fsrdar -se a si mesmo, porque tambem é guarda 
nacional? 

Não observa a nobre commlssão que a idade 
de dezaseis annos não é propria para .eon11títuir 
um 1nancebo apto p~ra o Sl'rviço militar, e que 
sendo elle qu~~olifl.cado guarda nacional fica o 
exercito privado do indispensavei recrutamento 
para preencher suas fileiras '? Se a nobre com
missão se servir dar·me as explicações que peço 
a este respeito, continuarei a emittir algumas 
reflexões. 

o Sr. Ferreira PellJla:-começarei rea· 
pondendo ao nobre deputado pela provincia do 
Pará, autor da emenda que aeabs. de ser 
a11oiada. 

Desejando a commlaaio ampliar quanto seja 
po~sivel o numero doa indi"ridv.oa que devem aer 
alistados na guarda nacional, e considerando: 1•, 

~ 
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que as leis em vigor sujeitão ao recrutamento 
para o oJxercíto os que têw lti annos .i e_ idade ; 
2•, que muito~ que apenas têm 14 ou lo, o!Tc· 
recem·se voluntar~ament,., e servem muato b,m, 
entendeu que para o s.:rviço da guarda nacional, 
que nem é co~•tinuo nem . comparavel_ ao do 
exerci~o, podenao ser admatt1dus ~& de lo annos, 
uwa vez que fossem bem desonve~lvtdos e robustos. 
Se porém é esta a unica obj11cção que o nobre 
deputado ollerece ao artigo, poderemos ficar de 
accordo, porque a com~issiio _não _iusíate na sua 
pri111eira opintã.o, e eu nao duVldaret me~ mo votar 
pela emenda que fixa, como a lei actual, a idade 
de 18 annos. 

As re1lexões !<Jitas pelo nobre ministro da guerra 
su>~citão uma questão importante e digna dol par
ticular attenção da camara. poi:; que da sua 
decisão depende a deliberaç.io que se houver de 
tomar sobre a qualificação da gua~da nacional. 

No art. 5• e seguintes do projacto eatabelece a 
commissào nova:!. regras para o alistatnento em 
virtude das quaes deverá crescer muito o numero 
de praças do serviço ordinario, jã porque se 
determina que sejão alistados e1n qualquer parte 
do imperio os individuo:; que tiverem 100$ de 
renda, ac11.bando-se essa detençiio que a IP.i esta
beleceu a respeito dos municipi•>S do Rio lle Jan.,iro, 
Bahia, Recifd e Maranhão, já porque se manda 
considerar como pertencente:'! ao serviço activo, 
ainda lJU6 hajão de ser delle dispensadas te!D
porarillmente, a!guu1a:! classes que huje pert~n
cem á lista de reserva. Observa porém S. Ex. 
que, sendo a qualificação feita em um circulo 
tão amplo, isto é, que, senJo r,listados na guarda 
nt~.cional os moços solteiros que ap~nas t1verem 
16 annos de i,hJe, ninguem ficará disponível pllta 
o serviço do exercito, e é para esttl ponto que 
eu chamo a particular attençii.o da ca:!!ara. 

A com:nissão estimaria muito que toda a guarda 
nacional pudesse licar ab~olut•lmenttl isenta <io 
recrutamento: mas tamb~m reconheceu que dahi 
poderião resultar graved inconveniente~ e prejni:r:os 
ao ~erviço, porque virilío a gozar de~sa favor 
mu1tos indivíduos ind,;vidaanenta qualtlicados, e 
outros muitos passariiio a vida ,;em prestarem 
serviço iil!'(um qt.ter na guarda 1-1acional quer no 
exercito. Assim, pois, tratou a coulmiss•io de 
sUJpliar o alistameut,, na persuasii.o de que con
tinuão a licar suj~itos ao tecrutam.,nto o>< indi 
divh.iuos que não tiverom eLO seu favor .. !:.:umas 
da~ excepções tnarc.das nas in~trucçõ~s. embora 
sejilo qual•licados guardas nacioaa.,s. 8e p•>rém 
a c .. mara decidir " contru.rio, dev.•r·S-l-ha. alt~mr 
as bat>es de qu .. lifieaç:io, de sorte qne só possão 
ser guardas nacionaes aquelles qtle por Slla illa ·le, 
rendas e posição social esti ver~m fora da classe 
dos recrutaveis. E .. tretanto parece-m':l que sol a 
eamara se conformar com as vistas da commissão 
e approvar o "rt. 5°, pod.,remos em outro artigo 
de~1~nar as classes da guarda naci?nal que estão 
suJeitas ao recrutamento (como Já se fez na 
lei àe 18 de Agosto), ficando assim removido 
o inconveniente ponderado pelo nobre ministro 
da guerra. · . 

O Sr. Santos Barreto (ministro da 
guerra) : - Muito agradeço ao nobre relator da 
commissão especial os esclarecimentos que se 
dig_nou dar-me, e comquanto elles em parte me 
satisfizessem, todavia ainda me restão graVdS 
duvidas. 

Senh.:Jres, emquanto a guar.:!a nacional não fõr 
orl!íanisada de maneira que os indivíduos nella 
qualificados fiquem absolutamente isentos de serem 
recru.tados ~ara o exercito {como aconteci!l an
tigamente com as m1licias) eu a não consider~rei 
uma verdadeira guarda nacional. (A.poiado.r.) 
Graves contestações se têm suscitado a este res
peito, e as continuadas reclamações dos chefes 
da guarda nacional de indivi<iuos della que 

diariamentA s.io recrutadas para o exercito me 
têm cuo1venddo dd que a guarda nacioaa! niio 
e-til 110 verdadeir•.' pé em qu~ deve ser organisada. 
C·Hno o nvbre relator da commissào promette 
eDLrar nest~ discussão P.m outro lugar, psra então 
res"-rvarei a:> C•JU~id~rMões que t~nho de fazer. 
Assistirei quanto me for possível a discussão 
d<JSte projecto, pois esto11 convencido que, a ter 
elle d~ ser convertido em lei, impossivd será ao 
exurcito poder recrutar para pree.1cher suas fi. 
leira,j. E~ c,. lei deve estar llrn barrr,onia com a do 
recrutaweutu, devem correr paralellamente. 

A idade de 16 annos é mnnifestamente impropria 
para a qualificaçJo dos gnardll-s naeionaes, e além 
dist,> é nociva ao serviço do exercito, porquanto 
n:io ficaráõ m~~.ncebos recrotav~is para f:-ile. Se.ria 
muit•l para desejll.r que a Idade fos3e a prilaitlva
mente mar!!ada, qtl•l er~• a de 21 anno~, por este 
mndo ficaria. para o exercito os mancebos de 18 
até 21 anno:>, o que sem duvida é de indispons11Vel 
necessiobde para o recrutamento do mesmo exer• 
cito. ::):io est>ts as con:sideraçõos que por agora 
julguei necessarias. 

o Sr. Tav<~.ros Bastos:-Sr. presidente, 
eu não concordo com o estabelecido no ariigo, 
assirn co<oo os nobres deputados q11e me prPce
dêrão, cl fugiudo de produzir as milsmas r•fiexões, 
expliear~i o meu voto p.trtindo de outros prin
cipiüs. Sinto não ter tido u fortuna de ouvir bem 
a~ reflex.ões do nobre ministro ; mas pelas ultimas 
pahvras vi que couvém em e>ltar mal disposto o 
artig<> em discussãu. Antes de tudo direi, senhores, 
<J.Uil entendo que deste ponto eu1 diante a 
disellss>'Lo cr~-<ce muito de interesse e sô\le em 
difficuldade. 0,; art~. 1• até 4• já votad(ls não 
poJiào t~r taat<~ iu:lluen.,ia, quer sobre o projecto, 
quer sobr~ <lS intllrtlSstt:; do paiz, como este e os 
mais que sa seg11em ; porqu11.nto, da·JUi em diante 
sa consi,lara a in:;tttuiçiío da guarua nacional na 
sua nature:r:a e fórma. uo ~eu tudo, tl ácerca de seus 
essttnciae,;; do;talhes. 

Para bJm pod~1mos estabelecar os principiGs 
que nos olevllm dtrigir na consideração desta 
mat~ria, tt nc~ juizo tl votação ácerca da reforma 
proposta, cumpre que avali~•nos bem o que é a 
guarda naei•mal, o 4Ue ella devtl ser, e como deve 
~ttr eutt!ndida ~sta instituição e ha sido executada 
no> IIOSt>O P·•i:r:. 

O interll:i<e qU•l toJos nó • tomamos em ma teria 
desta i<npurtall.eill, :t atlençiio que a cam3ra tem 
prestaJo a um projecto que tem por tiUI corrigir 
e <'mendar a>< l•lÍ" q•~e crclllrÜo e regul>1rão a 
~uarJ11 ;,aciun oi, pNva bastante e conveBCG que 
a ctwutra está C•>UlP<HJ•!trad ·• das urgPntes nect>S· 
siJa .Je:> du paiz, da imp~dusa convttniencia da 
uma re\ i:;ta uas nossa~ lois, e que está disposta 
a pruce-.ier a ella na conformidade dos interesses 
do estado. Mas pu.ra qu~ a camua seja melhor 
dirigi-ia no s~u patriutico em{lech•J, e para qull 
vet\ha o seu trabalho a corresponder aos seus 
desejos e esforços, cumpre antes de tudo precisar 
bem nossas idéas n'um ponto capital, e trazer 
a questão donde Cúnveuha partir para a solução 
de todas ou muitas das duvidas relativament~ á 
reforma emprebendida. 

Alguns senhores entendem que este projecto• 
niio attendendo ao gráo em que s& acha a dis
cussão, póde ainda estabelecer e dar ao paiz 
corpos milicianos substitutivos da guarda nacional; 
mas eu entendo que já uão é possiv<'l no ponto 
em q11e estamos (pre~ciodindo da impropriedade e 
anomalia de uma tal inversão da naôureza, disci· 
plina e organi,ação da guarda nacional) ; que 
não é possível, mesmo conforme a votação <ia 
camara, coutinuar a c.mceber esLe pensamento. 
Desde que se approvou o art. lo <io projecto 
que declara a guarda nacional subordinada ao 
ministro d~ justiça. e aos presidantes d•ls pro
víncias, e que nlio foi adoptado o req11erimento 
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que pretendia aquella inversão e mudança, é 
claro q;.,e o pensamento da camara ó que a 
natureza •la ínstituiçãu SPja respeita':la : de outra 
sorte, ~m lugar de declararmos a guarda na· 
cional subordtnada ;.o mini8terio da justiça, nó,; 
a dP.clarariamos subordinada ao mini6terio da 
guerra. 

Para que consideremos bem ~s distincçõP.s e 
questõP.s que resultão deste artigo que qualifica 
os cidadãos sujPitos olU alistaveis na guarda. 
nacional, e se tornem de facil solução essas e 
outras duvitias que devem na~cer dos artigos 
seguint~s. preciso é, s enhores, n:i:o só um estudo 
seri,, e devida apreciaçr1o da índole e caracter 
con~titutivo d11 in <tituiçào dll que s~ trata com 
attenç:io no seu fim e missão como a. considaraç:io 
e rPal:sádo os le:;:islad<Jres que nos pr~c'ldêr:lo 
ha quinze ou ct~zas~is anuo:>~, S•' nãn tamh~rn ter 
om vbta a historia. da mesrna guar·1a nacional, 
os abusos d~ que tem sido suscilptivel, os incon· 
veniento;s por que tem passado desde então ató o 
pres~nte. 

Ora, á vista da índole e da mi11são da guarda 
nacional, consultada. esta primei roi base que venho 

· de estabelecer, A.char-se-ha por ventura. quo está 
de accordo com ella. o declarar que po8sa c;.; r 
guarda nacionlll um individuo com 16 annos de 
idade ? Cre io que não ; creio QUil esta. idada não 
basta para <lar a qualquer o caracter e a impor· 
tante missão de guarda nacional, e para fazêl-c 
comprehender e responder peios deveres e relações 
que dahi resultão, se é que devemos consultar 
o art. 1• da lei de 18 de A:;:osto de 1831, em que 
se acha consignada a mis~ào esllencial da guarda 
nacional. Se o qull acabo de dizer fór auxiliado 
pelo estudo da bistoria da ~:uarda nacional entre 
nó,;, st>gunda base qui! nos deve esclarecer no 
empenho de corrigir os erro~ e abusf>s que têm 
entorpecido a instituição, mas mRnifesto se torna 
que não está bem disposto egte artigo e que 
não devem SP.r estas as condiçõe" para se eon
stituir um guarda nacional. A honrs.da. commissão 
deu demasiada au.plitude a estas condiçõa~ riu 
requisit<>s, quer quant.o à idade, qne, sendo pela 
rP.solução de 25 de Outubro de 18::!2, a d11 18 até 
GO annos, e pela lei ant~>ritlr de 18 de Ago11to, 
o mínimo 21 annos, o pro)ecto m11rc" a verde 
idadll de 16 11nnos: quer quanto é. renda, a qual 
sendo por ambas as leis d1tas, a r••querida para 
a qualidade de el.•itor, o proje.:tn permittA a 
tenue r P.nda de lOOS do cidadão vot •lnt~, ainda 
mesmo para 05 municípios ou cidadtl~ principa1111 
do imp~rio, !)8rll ond~ estâ pre11cripla aquella 
superior reuda de 200S. Ora, se por essa,. leis n1\o 
podião ser qualtftc .. dt's ind1viduos qu., :tõ.o tinluio 
comportam<:~nto rep;ular, que fossem morigera..Sils, 
e nem possuisRem urna rend.. qufl garantissll 
nelles o devido desempenho do caracter da guarda 
nacional ; se, além dist,), aquella>< leis a.doptavão 
e aJoptão regr~ts e condições muito mais restri· 
tivas, como fica expressado e não obstante isso, 
o circulo da guarda nacional se t"m distendido 
e franqueado do modo o mais irregular e espantoso, 
e as companhias, os corpos e os c1dadào" officiaes 
se têm mult1piicado in infinitum ; se fl.naimento:~ 
este serio inconveniente e um defeito, um mal 
que comprebP.nde _e afi'ecta. todos os pontos do 
lmperio, inclusive a mesma capital, onde se 
achão incluídos na guarda naciooal indivíduos 
numerosos sem os requisitOs ne.:essarios ; como 
pois, digo eu, tom vez de restringir, vamos ampliar 
as coudiçõtJs da qualificação, contrariando a. 
experienc1a. e desaproveit.•ndo as lições que nos 
deixa a historia da guarda nacional? 

A' vista do que acabu de expender, não posso 
deixar de me pronunciar contra o artigo, e de 
eflperar que a illuetrada commissào, para que 
possa elle ser votado, nos habiilte com uma 
ell\enda tendente a tirar esta amplitude que 
reconheço nociva ao serviço publico, e que iria 

augmentar os inconvenientes da instituição, Res
tringindo os requisitos relativos à qualificação, 
entendo que teremos con,.ulta.do a. índole e fim 
da guarda nacional, e attetlliido ao mesmo tempo 
á experiencia que deve guiar na discussão desta 
ma teria. 

A discussão fica adiada. 
Levanta·se a ses~ão. 

Sessão em 6 de Jonho 

PBESIDENCIA. DO SR. MUNIZ T.t.VAl\ll:S 

SU)IMARI·'·- Expedient~.- Requerimento sobre os 
ma.gistra.dos au.•entes dos seus lugares.- Ordem 
do d;a.-Projectos e indicnçues.-Aposentadoria 
de empregados provinciaes. 

A's onze horas menos dez minutos da mBnhã, 
a.bre·Stl a ses~ão, lê-se e approva-se a acta da. 
antecedente. 

EXPEI>IEh"TE 

Um officio do Sr. ministro do imperio, remet· 
tendo nove officios do director do a.rcbivo publico 
do imperio, em os quaes estão comprehendidos 
os relatorios que a este ministerio tem apresentado 
o mesm<> director, e qu~ demonstrão o estado 
daqnelle estabelecimento, bem como outros ob· 
jectos tendentes a este mesmo fim; enviando 
igualmP.nte uma. cópia do plano que , para o 
regimea intero.> do archivo, foi mandado executar 
pelu governo, em conformidade do regulamento 
n. 2 de Janeiro de 1838, e dAcreto n. 47 de 25 
de Abril de 18l0.- A quem fez a requisição. 

Do secretario do senado, pediadn os documentos 
e ir.form•1ções que hají!o 11 r~~>peito dn resolução 
que autorisa o governo a arrerodar por vinte 
annos ao c·•nselheiro Ctludido Baptista de Oliveira 
ou a outrem que melhores condiçõeR offdreça, o 
Rincão de Sl\ican, sito na província do Rio Grande 
do Sul.- A' Sl!cretaria para :iatisfazer-se a re· 
quisição do senado. 

Rem~tte-st! á commissiio de fazenda uma repre
sentaçl1•l ch assembléa legislativa. da província 
de S. Paulo, pedindo qut! seja incorporada aos 
proprios provinciaes a car.a quA aetualmenta serve 
de dtlpoaito de artigos bellicoa para a edificação 
do paço de RU.Il8 sessões. 

Não ha mais expediente. 
O Sr. n.o<lrtau•• <lo• Santo• : -Sr. 

presidente, and.t por ahi um e~candalo que é 
precu1o quo ces>1e ; e co1no eu não V6jo que se 
tenb:lo dado providencias para que desappareço. 
este escaudalo. usando dos meioa que me dá o 
lugar que occupo, procuro da minha parte tomar 
as me<.iidas qu~ estao ao meu alcance para pugnar 
pela. cessaçii.o da um aiJuso cujas consequen<'ias 
~i\o altamente damnosas. Quero fallar, Sr. pre· 
siJ.onte, dos numerosos lug11res da magistratura 
que estão abandonados por aquelles magistrados 
que forao para elles nomeados, e ís~o eom grava 
prejuízo da administração da. ju;;tiça e evidente 
sofi'ritr.ento dos povos. (A.poiado.r.) 

V. Ex. sabe que diversas relações do norte do 
imperio têm sidu providas com varios desembar
gadores de diversos pontos do Brazil; mas não 
sei s~ mesmo dos diversos relatorios do governo 
consta que essa~ relações muitas vezes deixão 
de trabalhar por falta de numero de desembar
gadores (apoiados) ; e esta falta de nnmero por 
ventura provirA da falta de nomeação de desem
bargaoiores! Certameute que não : antes estou 
persuadido que, se fossemos rever todo o quadro 
da magistratura, havíamos de achar um numero 
de desembargadores excessivamente maior do que 
o neceasario para montar todas aa relações 
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(apoiados) ; qual ·é pois a causa deste mal ? 
EBe· existe no abt1so intoleravel, no eseandalo 
digno de repressão com que ~íversos ma~istr~d~s 
nomeados para essas relaçoes do nort" detxao 
de cumprir seu dever, seg:lindo logo, ou dE'intr.:> 
de um pr,,zo ~az<>av_;l, para_ os lugares de seu 
destinos. E 1s~o. :Sr. pres1dente, ,,, . pres~>nça 
do governo, e v que é 10ais, com consentimento 
do governo 1 ••• 

ALouNs SENHORES:- Com licença. 
O Sa. Ronnraoxs nos SANTos:- Ora, Sr. pre

shlente, julgo não ser necessario entrar agora em 
larga demonstração para convencer á cau1ara de 
que tal estado de cousas é muito pernicioso. 
A administração da justiça é uma das primeiras 
necessidades do paiz ; sem ella o paiz não põe! e 
marchar de maneira nenhuma ; mas como póde 
ella existir de uma maneira regular se aquelles 
que se acbão encarregados desta tllre!a escusâo-se 
cumprir o seu dever; se o governo, que os ddve 
compallir 11 cumprir este.dever, dorme descans!ldo, 
e tal vez tolere ou cvnsinta neste abu::~o? 

Pelo que respeita aos juizes de direito, o me, mo 
abuso se vertfiea em grande escala. Conheço 
algllmas dezenas de juizes de dir~ito que tendo 
sido ha bastantes mezes, e não poucos, e t~~.lvez 
ha muito mais de anno, removidos ou nomeados 
para algumas comarcas do imperto, nunca para 
lá forào, e o resultado tem sido fiear~!ll <!'Ssas 
cl)marcas abandonadas á administração dos juizas 
municipaes. Nesta e,;pecie ainda se nota mal 
muito c.>nsideravel. V. Ex. s~tbe que, quando 
os juizes de direito e:<tào au::;~nte" com licença, 
e portanto vencendo seus ordtmados, o juiz mil· 
nicipal é que deve supprir as suaa faltas ; mas 
o jniz municipal que tem ordenado muito limitado, 
s offr., grave dvtrim..,nto 4Ullndo é .. brigacio ol <-X~rc•• r 
as fuuc;;Õ••s tle Ulll ju1z de d1ruíto, no cas•> em 
que o proprietari_o está auRente venc~ndo ordenado, 
pais aue é obrJgildo a fazer cons1deravch1 •1611• 
pezss, ·a percorrllr R comauca, e isto com 200 ou 
OOOSOOO de ordenados, perdendo todos 011 emolu· 
mentos qui! tinha no exercício de juiz municipal. 
{ApotadOS.) 

E11 tenho lembrança Je que no minlsterio pas
sado alguma providencia ae deu a este re11pe1to ; 
creio que se exped.io um decr~to ou 11viall en1 
que se fixava um prazo dentro do qual ~!filo eMt~a 
magistrados obrigados a se apreMentar na~ sullB 
cumarca~, ~ob pena de perderem os lugare11; tntlB 
entretanto o que se vê"! Que a11 couSRlJ continu.to 
no mesmo estado ; donde conelno que o g•JVerno 
abandono11 a execução desta providencia, aban
dono pernicioso, ni\o só em relação á admin~traçlio 
da justiç11, ecmo em rRlaçi\o á moralidade public~~o. 
Que respeito queremus nós que as bis teohii.o 
no pai~, quando vemos que o governo que t~m 
mais immediato interesse em executai-as, é o 
primeiro a abandonai-as? Que respeito queremos 
que o paiz tenna para com as leis se vemos 
queaquelles que têm certa posição, certa in:fluencia 
podem infringit-as denodadamente, ao mesmo 
passo que os miserav•!is estão sempre expostos 
a soft'rer todo o rigor dellas? A continuação de 
um tal estado de eousas desmoralisa immensa· 
mente o paiz e destró'e todos os elementos de 
ordem ; eomo é possível que os pequenos, que os 
deavalidos não vejão com grande desagrado um 
magistrado, que é obrigado a ir cumprir as suas 
obrigações no lugar panl onde foi nomeado, 
deixar-se ficar 110 lngar que mais lhe agrada, 
infringiado assim o seu p-rimei-r() dever. en\.n\auto 
que qualquer outro empregado de cluse inferior 
não pôde deixar por momentos de eumprír com 
aeus deveres sem soflrer graves penas! 

Oons!derando pois o inealculavel prejulzo que 
causa á administração da. justiça e á moralidade 
publica a continuação deste abuso, deste desres· 

_ pel\'I>BO olvido da lei, ell quero estimular o governo 

para que fixa a sua att~ação sobre este objecto, 
proenr-e tomar as provadencias que estão na sua 
alçada para . qud as cou~aos mar_cheUl pelo Vd:· 
daJeiro camtuho, para que a lí!l t enha ex~cuç ao 
igual, pe.rf;íta para com todos, uã (, ~eja aban· 
donada quando se trata de pessoas de p•.>siçiio 
mats deva·la, ao m ... smo tempo que se exe.cuta 
com rio-or para os que estão em posicão inferior. 
P or isso resolvi · me a mandar um requerimento 
pedin.:lo ao governo informações sobre o num ero 
dos magistrados que têm deixado de ir para os 
seus lugares, e qual a causa deste facto; e espero 
que o governo, assim despert :~d" por esta exigencia 
da camara, pres te a sua attenção sobre tlSte 
objecto, alias de grande importancia, e tome as 
medidas que a _elle, e só a. elle cumpr~. 

E' lido e apotado o segumte requenmento do 
nobre deputado : 

« Que se peçào informações ao governo sobre 
o nun1ero dos magistrados que n:io estão exercendo 
os seus empregos nos lugares para que f?r~o 
nomeaJos, com declaração das causas que mot1vao 
a aus~ncia delles de taes lugares. l> 

O Sr. Lopes Netto : - Sr. presidente, não 
pedi a palavra para trse oppôr ao requerimento ; 
eu o acho muito justo, e por isso pretendo dar
lhe o meu voto ; mas quer<> fazer-lbe um addi· 
tamento. 

O inconveniente que o nobre deputado notou 
na magtstratura >e ubserva tatnbem em outras 
classes da sociedade. Apontarei entre muita~ o 
que succede uo cnrso juridico de Olinda. São 
14 ,,s .lentes e substitutos pNvidos naquel!e curso: 
entretanto poucos estão em exercício, e apenas 
residem em Olinda quatro ou cinco. Os outros, 
ou morão longe da cidade a rara:~ vezes lá appa
recem, ou !'e acbão empregados pelo governo 
em commiôsões dílferentes fóra da província, e 
por consPquencia privad.-.s, por acto mesmo do 
governo, d~ desempenh srem as suas obrigações. 
Algum ha que, mediante repetidas licenç&!:í, não 
vat ao curso desde 183:~ I I 

Todos es · ,;s escan1alos devem cessar; e para 
Ines pór termo, cumpre que perguntemos tambem 
ao governo que lentes estão no t:xercicio de suas 
cadeiras em Olinda e quaea não, e qual é o impe· 
dimento de11tes. 

Parece-me o additamento tanto mais necessario 
quanto acRbo de l~r no relt\torio do Sr. ministro 
do lmperlo uma declaração do governo que me 
parece meuos exacta. Fallando a respeito d? cu~so 
de Olinda, assegura o governo ao corpo lag!slat1vo 
que no anno passado forào os lentes mah> assíduos 
no cumprimento de seus devere.s de residencia. O 
co .. trario, como ti'l"e occasião de observar, foi 
exa.ctamAnte o que aconLeceu. Alguns dos lentes 
que ate então moravão_ em O~inda, II)Udãrão-se 
para o Recife: um substituto fOI despachado pre· 
sidente da província do Pa~uby , onde se acha: 
um lente , que é membro desta camara, aceitou o 
emprego de inspector da thesouraria geral da 
Bania, ficando assim dispensado de leccionar •... 

O Sa. FERRAZ:- Está na opposiçào t 
O Sa. LOPES NETTO:-Não se maravilhe o nobre 

deputado , porque, apezar de estar disposto a 
apoiar ao governo, nii.o dec:itto de mim o direito 
de censurar os abusos que por ventura possa 
encontrar na administração. (Apoiados.) Não 
espere esto~ nem outro que lhe sueceder , por 
maiores sympathias que lhe tenha, acb~r-me 
submisso á sua vontade, eomo parece deseJar o 
nobre deputado. Apoio 'J actual gabinete por 
entender que continuando a pontica de 2 de Fe· 
vereiro, aeus aetos aerio conformes ~os interesses 
do paiz ; quando tiver razão parB me persuadir 
do contrario, fique certo o nobre deputado que 
immediatamente t•1marei o posto que a honra e 
os interesses do p~iz me aconselharem (apoiados); 
entretanto, na melhor intelligencia eom o governo, 
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nunca deixarei de fazer as observ,,ções que julgar 
conveniente!! para extirpar os abusos que por 
ventum eucontre na sul\ marcha. 

Mando â mesa a miuha emer.da ao requerimento 
do nobre deputado. 

E' licia e up01ada a s~g·tinlfl ~menda: 
« Ao requPrimentn d•l Sr. R·1drigue~ dns Smtos 

accrdscente -s~-assim como •los IP-ntes do curso 
juriJico de Olinda que se ach•1·• fórs;. do exercício 
de seus empregos, com declaração d•> tempo e 
dos motivos de sua int~rrupçãu no exercício de 
suas cadeiras.-Lope~ ~etto. ,, 

o sr. Ferraz: -Tomei a palavra para oppõr
me ã emenda do nobre deputadv á vi~ta da tnaneira 
porque e,>tá concebidll. Se o nobre deputado 
exigisse sômento a relação Llaquelles lentes que 
se achão fóra do eXQrcicio de seus empregos em 
razão de continusdas licenças ou f11ltas, <~U aban
dono de suas cadeir&s, bem ; mas o nnbre depu
tado inclue todos, e ainda os que estão fóra do 
lugar em consequencia de eommissões dn governo. 
O nobre deputado bem vê a differença que ha 
entre a sua emenda e o requerimento do nobre 
deputado por S. Paulo. Este nobre deputado com 
toda a razão qui:z; chamar a attenção do governo 
para um facto insvlito de se dar continuadas 
licenças a magistrados. O nobre <teputado compre
hende outra hyJJothese, qual a de alguns lenLes 
que estão empregados em commissões do governo; 
e como não de,;ejo tolher ao governo os meios de 
promover a marcha da administração, e sen<1o um 
desses meios a escolha muit•l livre, muito llmpla 
de empregados de certa ordem, não posso por 
maneira nenhum~ approvar a emenda do nobrt~ 
deput~do tal qual está ora redigida. 

Quanto ao que disse o nobre· deputado por 
S. Paulo, eu concordo em que os males que sollre 
a admini~tração da justiça nos tribunaes da pri· 
m~ira e segunda instnncia são bastante graves, 

. mas estes males não provém só das licenças, 
provém de outros abuso:>. O gov~rno nomê~ cP.rtos 
magistrados para desembargadores de tal relação 
ao mesmo tempo que lhes dá exercício em outra 
que tem numero sufficiente de magistrados. Assim 
vemos que desembargadores da relação de Per
nambuco estão com exercício na da Bahia, que 
desembargadores de outras relações e~tiio com 
exercício ua do Rio de J,.neiro: o resultadll disto 
é que nas províncias de Peruambuco A Maranhão 
as cauSII!l párão, ~.>ntretanto que ua Babia e na 
desta córte não se dá por esta razão o meAmo 
mal. Dil{o que não se dá por esta ra~i!.o, porque 
estou certo quo em consequencla de sabirt~m os 
desembargadores do Rio de Janeiro para outros 
empregos se dá a demora das decisões, demora 
tão grande, que ã~< vezes os recursos não :;us
pensivos, quando julgados procedentes, não podem 
ter inteiro effeito. Portanto nesta parte ha motivo 
de censura ; acho que o governa não está auto· 
risado par lei alguma para dar exercício em 
relação difierente a certos desembargadores. 

Fallarei agora a respeito dos juizes de primeira 
instancia, e tambem dos jui:z;es municipaes. Ell não 
sei como se possa defender o procedimento de, 
mal se nomêa um juiz municipal ou um juiz de 
direito, dar-se·lbe Jogo uma licença. e esta licença 
é muitas vezes prorogada indefinidamenttl, porque 
ba exemplo de muitos indivíduos que estão des
pachKdos ha tres annos sem ter um só dia de 
exercício. Outras vezes nomeii.o-se juizes de direito 
unicamente para irem fazer as eleições em certas 
comarcas; mal estas se fazem, voltão para as 
capitaes das províncias, lá ftcão por muito tempo, 
ou não tornão p8'1'11. seus lugares, e ha exemplos 
de alguns que até hoje para ellas jámais voltàrão, 
ou (IUe sómente voltào nessas épocas. 

Mas, Sr. presidente. eu não desejava que este 
requerimento passasse actllalmente, porque se 
elle tem por fim uma csneura, esta censura não 

p~de c"ber ao gabinete actual, a respeito do qual 
nao se t P- m dado um facto lieste;; : eUa r~>ctthe 
C?ntra o>; g.•bin t1 tllS tr,;nsactas; e se houve ga· 
btn~t<~ qu~ ma1~ ,. merecesse, f<~i sem duviJ'l o 
gatnnet•3 do.) 2 d~ Fev.,reir,l, pois que, tendo 
m.orcado uma nova era, com') se dizia, levou as 
co asa~ a extre•no ; as licenças todos os dias se 
est11vao reg•strando. 

Ora, os fados dos juizes de dirAíto não irem 
tomar pllsse e entrar no exercício d~ seus lu,.ares 
~ facto qu~ _ dala de muito tempo. Sobra i~to já 
nouve medidas de alguns minist~rios, .i á se fez 
effecttva, por exemplo, a do alvará de 1818, que 
marca o prazo de seis mez~s para o magistrado 
tornar posse, e entrar em exercício de seu lugar 
sob pena de pMda do e•nprego. Ma~ o que nós 
C•llhemos disto? U•n <ntlgi~trad •> fica fôra ,J:i cl~sse, 
mas, dad.> um mini~terio amigo, vai imme•iíata
mente a desernb11r~ador, preterido a outros que 
tllm exercício. N'io é este abuso sómente que se 
dá, h~ outro. Urn magistrada. por exemplo, é 
remov1do; nà;) lhe tlgrada o lugar, pede demissão, 
abandona a classe ; mas qual é o resultado ? D11bl 
a dous dias é promovido a desembargador I Eu 
pois approvo o requerimento do nobre deputado 
como meio de censurar o gabinete de 2 de Fevereiro 
e os gabinetes transactos : mas ach•> que el111 não 
póde ter cabimento a respeito d1l mini sterio actual; 
esperemos pelos seus actos. Se o mini,;terio nctud 
continuar nesta marcha, então nã.l é um requeri
me.Jto que o nobre deputado deve offerecer, mas 
uma medida geral. 

Sr. presidente, eu achava que o requerimento 
do nobre deputado deveria ainda abranger, outra 
hypotb<'se : desejava que o nobre deputado fizesse 
um additamento, e vem a ser este: - o numero 
de vezes que os des,.mbargadores vão ás relaçõea 
respectivas-, para. que, dadas edtas informações, 
pudessernos legislar melhor sobre as aposenta
dorias, porque dá·se o facto que muitos deH~>m• 
bargadores deixão do ir ás rnlações respectivas, 
ao dPpois p!!dem aposentadoria, e esta~ apost~n· 
taduri11s se di\o cou1 Vt: :.·o:mento por Inteiro ou 
com llta~o t~rças parte11. O resultsdo di>itO é que 
se apresentào alguns dep:>is de J>l\~sado mu1to 
tAmpa sem ttlrem dado ás vez~a nem 18 decisões 
(e nttütns htt. que nem 18 dar•lo ), porqutt ou 
pel·•• comnJit~ .•Õds QUe làm tida, ou por outra• 
razões que aiora ndo me cumpre lnveallgar, 
pouc•• aulatem b relações, pouco Cazetn. Oontra 
1111melbant~a apoaentt&doriaa cl11mil.o oa pruprloa 
ctius, Aposentadorllls ba em que AI Vc!&flll ao 
elevdo 011 vencimentos, em quo 011 apo•eatl\doa 
t6m maia do que tinhio quaudo ttm exerclcio, 
entret.mto que aquellea que ~~ervem contlnuaml'nte 
vivem com ordenados muito m11norea , pasallo 
immensas privaçõ<!s. Por exemplo, um membro 
do tribunal supremo que é senador vence o or· 
danado de 3:000S no tempo de 8 mezes em que 
trabalha no tribunal supremo, e !lO mesmo tempo 
o subsidio de senador nos 4 mezes restantes do 
anno quando trabalha no senado : total 6:6008 ; 
quando aposentado , e por consequencia sem 
maior trabalho do que o de 4 mez,~s das sessões 
do senado, vence annualmente 7:600S li De ma• 
neira que vem a ficar com um vencimento muito 
maior do que quando trabalha I Não quererei citar 
um exemplo particular, mas ha senkdores qae estão 
com ordijnados assim ; de um lembro-me agora. 
Ha outros em peiores circqmstancias em con
saquencia de ordenados e vencimentos accumu
lados. 

Approvo pois o requerimento do nobre deputado, 
como censura ao gabinet9 de 2 de l?bvereiro; 
desejava porém que elle não senisse sõmente 
para censura, servisse de base a uma medida 
legislativa que prevenisse todos esses abusos. 

O Sr. Sou:ea .R.am.o•:- Sr. presidente, 
eu tenho de votar contra o requerimen'o do llObre 
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deputado enl vista das_ razõ~s cc·m . que PllP o 
ju,tificou, e é para a~nnrs.r quP part1~sP _dn nobre 
deputado t8l rPquenmento , Ci!'P cont~m um~ 
cen:'Ura ao gabmdr dA 2 de F•' vfrell·o, qu.; fm 
prodama'.lo por EilP nwsmn C(IJHO setznidor da 
política de justiça. O nobr~ d~pu lado esf<>r~ .. u-"e 
para mostre.r os inconv~nlPntes que r_<'sultao de 
não t~<rPm ido os n1ag•strados l'~DIOVJd.- · s ou os 
dtsembargadores nomeados para as relações fXer
cerem os seus empre,::os, inconvtmit>!'lles que a 
imaginação do nobr~ depurado_ r;xager_,. ao po_nto 
de o levar a acreditar que nao vodw. á vtsta 
delles, h~ver boa atlmini8tr:;ção da ju>ti("a. Ora, 
esta ct>nsura n:{.~ póde ser lança<la p t> IO nobre 
deputado ao gabinete de 2 de F~yereiro, que 
tantos elogi•·~ lhe n"'receu, s~m calur em man_l· 
1esta incCiherencia. Parece me tambem que n:1o 
podia. partir est~. r__e~u erímento do nobre dep!ltado 
em 'l'l~ta da pc•SJÇail que tem tomado a rP.~T'Plt" do 
actual gabin~te, ""' quem o nr•bre deputado t em 
declnrado que c.onfia plt,namente. 

Eu, Sr. pr~sidentP, que não me t~nho declarado 
em oppo;;içiio ao actual g>~binete, pt:rque P.DI v ista 
das suas p• omessas P;p~ro pelos f><ctos, e pür 
en'4uanto tstou persuadido que I'Jle procurará 
trilhar uma carreira à" just:ç.s, niiü -'stou resolvido 
11 votar pelo requerimento do nobre d<'putado, 
que tem por fim estimular, como elle s~ expres~<'•U, 
o gabinete actual, afim de proceder em c•,nfor
mid •Hlrl das vistas do nobr" deputad>J. 

Tambem me persuado que uáo tl a can1ara dos 
Srs. deputados a competente para estio1ular o 
governo a este respeito. Todos <os msgistraJns, 
s~m ... ttend~r ·~ l' á" circumstllncias I'U\ que P•'r 
ventura se achem, são obrigados a ir ex~rcer já 
os &~UI! empr~f::<IS ~ Póde a l~i obri!lar a qualquer 
cidad>'lo a praticar um acto qUrl não esteja· t!.,ntro 
de MUHS forças 't Como poi~ a csmara, SHm saber 
as razões porque os magistrados deixf~O de ir para 
seu~ lugarell, quer ~>stimular o governo para 
qua tollltl uuaa medi tia qu~ o~ - constranja- B<'lll ··· 
attençào ás circuru~tancia1:1 ou a praticar~o~ talvtz 
um i:upu~savel, uu a perderem bUa csrreira? 
:Mil parece que ao governo que é quem ouve ao> 
Dllli!h.traúo~. que é quem sstá imnwdaatamente 
encarr.,gado de pr!)DJOver a bna admini~traçào :la 
jul!tÍÇfi, é a quen1 compl"te r~s~\ver a ~,.te respeito 
nan•to discretamente a;t>gundo 11s circuma;bnc:·•s. 

Eu digo mais, Sr. PT•tlidtnlll; no ~sladt) aclual 
do paiz, quaudo temos ten1t•s uwa lei qutl r..~ule 
as umh•ÇÕell, o acto t!a camura doH Srs. depu
tados que fos11e ~•tlmular o jliiVt>rn(l a tirar do> 
lugar~s \odo11 uquelles que 11ào t•·n!Jilo sep;uido o 
d~:stino das r~moções póde ,;;:r um acto de p.,r. 
sep;uição atroz. Poderliõ tJS nobres d•;putad<>s 
sustentar que todas as remoçõ~"' feitus o t~m 
sido para melhor administraçlio da justiça ? Que 
motivos poltticos não ienhão íudevit!amelliol in· 
fluido neS$1>:1 remoções? Eu digo indt:Vidamente, 
porque a aJmmistraçi\o da }usliça dev.: ~star 
muito separada de senoelhante consideração (apoia· 
dos) ; mas tenào·se feito remoçõ•·s em tão grande 
escala, reguladas só por inculcadas conveniencius 
políticas, cão se pod•ráõ d~r circumst••ncias 
que !avoreção as licenças concedidas pelo l;O· 
verno ? Po<!eráõ todos os magistrados ren10vidos, 
principalmente aqupJles que se tenhào Cünttntado 
com f>S seus ordtwsdos, com os emolumentos 
de seu~ empregos, fner coon rapidez uma viagem 
da provincaa de Minas, por exemplo, para a do 
Pará ? Não se podHão dar a respeito desses 
magistrados, circumstancias em vista das quaes 
o governo d~va consentir que elles o.e preparem 
para essa v1ag~m, ou que a demorPm -por algum 
tempo, mestno á espera de ~<lgum mPlhoramento 
de destino ? Para que pois irá a c~mara, que 
uão est~ nem pôde ebtar inteirada das circum
staneias que se dão para cc'm estes magistrados 
estimular o governo, que é aquelle que melhor 
pôde providenciar a respeito 'l 

Ainda voto, Sr. presid•nte, c.mtra o requP-ri
meuto, porque s~ o nobre do>putado to>m em vi~ta 
prov1denciar conv••nientemente a bPm da admi
ni~tra;,;ão da justi~·a, o seu rPqU~TlmPnl•' niio 
n~,; l~v~rá a e~t~ res•1ltado. Póde só o "•'V<'rllo 
estiu,ulado pelo ri'fnerimento d•> nl'bre d;putado' 
declarar '\'agos muitos lugar"s da magistrntura : 
e Jado s>t.e caso, a a.:ministração da justiça 
melborará ? Eu vi que o gahinete de 2 de Fe
v<>reiro, tendo de fazPr nomeação de m9gistrados, 
escolheu al;;un'! que lejZalmente "$tavão impedidos 
para este txercicio continnado que o nobre d~
putaJ,, de>ejll, e dep.,i~ de esc•)lhl•ios est~s 
Ulagistradns, deu-se-llles l"go uma lic~nça com 
vencimento de ordenad.) , Por cons~>quencia, se 
ha r.-ceio d~ ~buso, o requerimento nada provi
dencia, porque se podem declarar vagos m uitils 
lug;ar~<~ e preeuchel-os por pes.<oa;. cujas cir
cum~tancia>'~ nÃo penni\tão que da sua nomeação 
re~ulte a eff.;ctiva adaninistrac:io da justiça. 
Seuhore~, p•~ra se melb.,rar a administração da 

just1ça, jul~o que não basta est,\ simples esti· 
mulação, que póde ser funesta á mesma justiça. 
Parcce·me que istn exige uma medida l~gislativa 
de II!Bis largo d~s~<nvolvimento (apoiados) ; 
t·ntendo que é neces5><ri.) uma lei que regule o 
dir;,itc' que a co .. stituici\o dâ. ao governo de 
rem .. ver magistrados. D~poi" que h .. uver uma 
lei que limite este arbítrio extraordinario que o 
p;OVt·rno tem tomadCI. depois que tivermos uma 
lei que precise os essos e o tempo d ,•s remo
çÕ'.s que a Ct'nstituiciio admitte, então constran· 
ja->'e por m~dida• 1-fficaz~s que cada um dos 
mR~istrad"s removidoe siga s~u d.:stino. Mas 
ll•j··· 6&nt:~ . rcs, quando é arbitrio do ROVemo 
mu ,lar os ma~istrados s••m razií", sem fundam<'nto 
le~itirno, t1or mero cflprichu esti•nulal-o ainda a 
que niio dê ~uauida aos removidos, a que os obri
gue a s••guir o ~ .. u destino <~u a per.ier a CHrreira, 
li a~~ravar os incon \'~nientes de tal arbitrio, é 
tornai-o-muito-mais prejud-idal-,~inda consumi~M~r
tantas injustiças. 

Em vista destas co11sidtraçõ~s. eu, confiando 
que o g .. verno procurará concili:lr devidamente 
os intert>~s,;s da admmistr~çào da justiça com 
ns circnmstancias dos Dla'tiStrados, não querendo 
autorisar persegui.,;ã., a uma classe tão importante 
como a d!i ma:.;i>tratura, me opponho ao reque
rim.-nto que foi apreseutadv pelo nobre deputado 
por S. P.nlto. 

A discussão fica a'liada pela hora. 

ORDEM DO DIA 

LEITURA. DE PllOJECTOS E lNI>lCAÇÕ.ES 

São julgados objectos de d<-libtraçiio os se
gu: ntes projectos : 

" A assembléa F(Pral le~islativa resolve : 
u A1t. 1.• A irmandade do Santíssimo Sacra

mento de N,,s,a S"nh.ora da Gloria, nesta ciJ.ade, 
fica aut<~risada para poder comprar a Dumingos 
Carvalho de Sá, ou a seus procuradures, s~te 
braças de terreno pertencentes ao mesmo, cem 
treute ao largil do Machado, para annexar ao que 
lhe foi concedido do lo~rad<>uro publico para a 
edificação áa n:atriz da dita freguezia. 

« Art. 2.• Fica sem efieito a disposição das 
leis em contrario . · 

« Paço da camara dos deputados em 5 de Junho 
de 18!6.-G. Getulio M. Mendonça.» 

Vai a commissão <1e fazenda a requerimento do 
seu autor: 

n A assembléa geral legislativa resolve: 
« Art. 1.• São concedidae ao aclor João Caetano 

dos Santos duas loterias annuaes, pelo e~paço de 
seis anuos, para que com a Cllmpanbia dramatíca, 
que d1rige, dê quatro representações mensaes no 
theatro denominado de-S. Francisco--nesta cOrte, 
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além das que devem ter lugar nos dias de festivi
dade nacional. 

« Art. 2.• O governo poderá tomar contas ao 
beneficiado, relativamente ao empreg<> do producto 
destas lot.,rias, sempre que lb.e parecer con ve
niente. 

<< Art. 3. • Ficão revogadas tod~s as disposiçõas • 
em contrario. . 

« Paço da camara em 5 de Junho de 1846.
F. S. Dias da Motta. » 

O Sr. Rebouças : -Senhores, em 1830, 
quando se discutia nilsta ca.~a o projecto que 
passou a ser lai sobre a adaüssão dos ,;strangd
ros a serviço por contracto, um illustre deputado 
{que ha mu1to é senador), pussuido da op111ião, 
que b~m so podia d•zer então geral no Braz>l, 
de não admittir a serviço de qualquer uatur.;za 
que fósse mais afncauo algum além dos que já 
existião no paiz, propóz uma emenda prohibitiva 
de que os afr1canos barbaros fóssijlll admitL1r, a 
contractar, como estava projectado a respeito dos 
estrangeiros. 

Com etleito, esta idéa mereceu o assenso geral 
da camara, " afinal se formulou am lei : é o 
que consta do art. 7• da de 31 de Setembro de 
1830. nestes termos : « O contracto mantidu pela 
presente lei não se poderá celebrar debaixo de 
qualquer pretexto que seja com os afncanos 
barbaros, á excepçào ,Jilquelle~ que actualmente 
existem no Braz11. » 

Mas, m~d1anLe o curto periodo de anuos, de
corridos até pouco depois d<~ lí:l~5, outras 1déas 
têm cheg•do a prepontlerar, de mane1ra que 
descomeduiamentt! sa dá por indispensavel e de 
primeira necessidade qu~ os africanos barbaros 
sejào admittidos no Brazil, e ainda masn1o como 
erão ant~s da prohibiçào estipulada na convençãv 
de 23 de Novembro dtl 18:!() 1 

Isto porém repugna, nào é possível. Mas é 
conveni~ut~, e masmo nàu deix" de ser justo qu.; 

-~.consigarr.OS- <l--fim,~ q '.llHÍ---a---Obtenção do serv1 
util e vantajoso, uma vez que posterguemos us 
meios qu'l no,; sao legitimamente v"dados. O 
de que o Brazil carer.e é da braços q ua sirvão 
á agricultura e a todos os outros mister~s, a que 
são aprupflados os africanos; p"rém não quer, 
nem deve querer que os africanos nos veuhiio 
captivus, mediante o trafico v~dudo. Isso se cuu· 
seguirá uu• vez que ~eja derogada a proh1b1çào 
coustante do art. 7• da lei que venho de ler: e 
a sua derogaçào é o que proponl10 em priu1eiro 
lugar no projecto qutJ o!Iereço a esta augusta 
camara. 

Algu'ém nos dirá : oc 1\I?.s os africanos, vindos 
a tnulo de colono~, serão de factl} sujeitos á 
escravidãn, como en'io os que vinhào e adquiria· 
mos captivos. I:~so qu~r~rá dizer que a le1 tierá 
su;cept•vel de abuso. » Mas a possibilidade, e 
mesmo prob,tbilidade do abuso, d .. verá vedar ou 
preterir o uso? 

Perguntarei, sempre:- Em que consiste o de
sejo, frequentes v&zes reali:~ado, de violar a lei 
prohib1tiva do illicito trafico?- Seguramenta no 
lucro de uns, e na persuasão de outros de que 
lhes é impossível viver e medrar, faltando-lhes 
o serviço coutinuo dos pretos africauos. Poi:~ 
bem : isso se conseguirá licitamente por meio da 
importação delles em colono~ sem transgressão 
de lei alguma. Ganharáõ u11s commerciando, e 
outros e111pregando-os effectivamente em toáo o 
serviço de qud elles são capazes. 

Dado mesmo o caso de que alguem, compre
hendeudo mal saus verdadelloS interesses, haja 
de transgredir a lei ; ao menos curamos um mal 
maior, o da mais flagrante inobservaocia da lei 
com a mais que !'l'lnsivel pervarsào dos bons 
costumes do pa•z, depravando em sua origem duas 
das pnneipaes clasl!es delle , e inquiuando-as 
com o vicio da corrupção na escala de seus 

empregos ás maiores posições sociaes I (Apoia
dos.) 
T~ndo de vir os africanos por colonos, quem 

os baver de contractar em Africa principiará por 
fazer delles a melhor e~colb.a; e quem os tomar 
a serviço no Brazil os terá nas idades conve
nientes, são~. robusto~ e aptos para o serviço, 
immediatamente que ch'3guem aos nossos portos. 
Mas o:; que chegão contra a lei,- não poucas 
vezes comprebeudem crianças sem mãi, velhos 
desserviçaes, alejados, mudos e até cegos. C" mo 
o embarque é fe1to precipitadamente e em qual· 
quer ens~jo morrem af.>gados ao embarcar, na 
viagem accumulados uns aos outros, e ao des
embarcar: tendo acontecido morrerem 50 e mais 
no curto espaço de pouco mais de 20 dias de 
viagem. Se fossem da mais duração, morrerião 
todos. Vl!ldos porém colonos, além de escolhidos, 
serão na proporção da capacidade dos transportes, 
proporcionando-se-lhes todas as comm<>di dlldes 
ad instar das prov1dencias decretadas no alvará 
de 24 de Novembi'O de 1313. que até conferia 
premias a<>s capitães e cirur~iÕrls que os trou
xessem a salvo e sem perda maior de 2 até 3 
por cento, o que muitas vezes se conseguia 
vnntajosamente. 

Assim como se previne o mais commodo trans
porte dos african<>s em colonos, será repnmid!l 
a tentação a fraudai-os, conferindo-se lhes cartas 
de alforria immediatamente que forem ~mbarcados, 
e lançando-as em um livro positivamente a esse 
fim determinado. 

As ma•s cautelas, depois do seu desembarque, 
pertenceráõ ás autoridades do paiz, collnco<d"tls na 
justa posição de não interessarem no contrario. 

Ao tempo em que assim se conseguirem os dese
jados braços para a agricultura e outros serviços, 

t•lisaráõ os particulares e a nação em gert~l na 
Hanqueza do c,•mmHrCIO licito. sendo os habitantes 
da costa d'Africa promptos consu:nidores do nosso 
tabaco, aguardente, e 011tros product·•B, e da~ 
faz..olhias das fabricas européas dHpOIS de pagarem 
direitos em nos,;as alfandegas; havendo, mediante 
o me~mo commercio frauco, uma escola pratica 
para a marinha mercante a longo curso, e um 
emprego frequente de artil!tas mecanicos na 
construcção de navios nacionaes, que, aliás para 
o trafico illicito são com pl'ados ao estrangeiro. 

Nem deixará de entrar em conta o menor preço 
por que se obteráõ a serviço por certo numero de 
annos os africanos colonos, rel!;ulando-o na razão 
dos gasto~ do armador, com as mercadoria>! para 
a permuta, com os fretes e commissões, muito 
menos do que com os do trafico ill1c1to, e um 
quantum pdo risco marítimo do cabedal empre
gado. Ao contrario, os africanos do trafico illicito 
são vendidos a 500$ e mais cada um. 0:~ que os 
podem comprar a dinheiro á vista, hem. Mas ai 
do agricultor que, lavrando com 20 e ainda mais 
escravos, compra cinco e mais afri-:anos fiados na 
esperança de os pagar com o producto do serviço 
detle e dos que já tinha 1 ..• Todo o rendimento 
do seu estabelecimento é pouco para fazer face aos 
juro:~ de 1, 2 e mais por cento do computo dos 
poucos captivos comprados ; accumulando-se-lhe 
o debito, em pouco tempo fica insolvavel. Disso 
os exemplos são tantos como dolorosíssimos 1 •.• 

Conforme previno no art. 3• do meu projecto, 
o~ agricultores e mais pessoas que carl'Cerem de 
africanos a serviço, não só os coutractaráõ a um 
preço razo9.vel, senão no numero que lhes fór con
veniente, p•Jr não t'!rem a receiar que lhes faltem ; 
devendo naturalmente continuar a su11 vinda 
sempre que interessar ao commercio e ao estado 
de progressiva eivilisação do uos~o palz. 

Commercio, agricultura e industria, construcção 
e navegação, riqueza nacional, tudo será melho
rado. E então é que repelliremos com toda a 
efficacia e merecida justiça o vergonhoso labéo 
que nos attrahe o escandalo com que é violada a 
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lei probibitiva do trAfico lllicito, fazendo-nos p<l· 
recer refraetarios na senda da civilisação, e re· 
pugnantes às luzes do seculo. 

Eu. 18!3 offereci á camara em substancia este 
mesmo projecto, pois que agora o modifiquei 
sómente na referencia que tinha ás instrucções de 
1817, quanolo tratava da alforria dos africanos. ao 
embarcar em nossos navios, por me parecer .lm
propria ~eme.lhan:e refe~encia agora, que as d1~as 
instrucçoes Já nao vogao. Quando o propuz bve 
por bem aceito o meu projecto pela camara, 
vendo-o quasi unanimemente julgacto objecto de 
deliberação. Mas infelizmente na sessão em que 
foi vindo ã primeira discussão, ninguem se lhe 
oppondo para que eu tivesse_ occas_iào de defender 
e sustentar, posto a votaçao, nao passou, per
guntando se ao depois uns aos outros deputad~s o 
que ê que se tinha votado 't 1- •• Na sP-gumte 
sessão da legislatura não estive presente para o 
reproduzir ; na de Ul44 não houve tempo para 
alguma cousa de lej:!islativo. Em 1815 cheguei a 
ser deputado js no fim àa 2• sessão. 

Agora é que me cabe a melhor opportunidade de 
o propór de novo, e com tanto maior razão 
creio que o projecto deverá ser mP.lhormente 
aceito, quanto as circumstancias são mais perma
nentes a toda a prova. 

O seguinte projecto do nobre deputado é julgado 
objecto de deliberação: 

• A assembléa gerttl legislativa decreta: 
" Art. 1.• F1ca dHogado o art. 7• d>t lei de 13 

de Setembro de 1830, e extensivo ac•s naturaE's da 
costa d' Atrica o d1sposto na lei de 11 de Outubro 
de 1837. 

« Art. 2.• Nenhum africano Mrá recebid.o a 
bordo de qualquer navio, que <.o tenha de transportar 
ao Brazil como col.,no, sem primeiro lhe ser 
confenda carta de alforria, e ser esta immediata
mente lançada n'um livro a esse fim destinado. 

«Art. 3.• O governo dará os regulamentos 
necessarios ao cumprilnento efficaz desta lei, tanto 
s'1bre a inviolabilidade ds manutenção, e defesa 
·da liberdade dos-colori os, conforme o artigo ante
cedente ; e o modo de sua impo>rtação, t'm vista 
do alv11rá de 14 de Outubro dt. 1813 ; como sobre 
a equidade das convenções, d" maneira quP as 
obri~ações respectivas não sej~•l demasiado une
rosas, tomando por ba<e os ~astos da acquisição 
com o interessd ma1·itimo dos eapitaes desp-,n
didos. 

~ Art. 4.• Ficão sem eff·•ito IIS disposições em 
cootrario. · 

lf Paço da eamara dos dPputlloio>a, em G d'e Junho 
da 1~~.-Antonio Pereira Rebouças. » 

O l!!ir. P .• nl.plnnu.:-Sr. prtsidentA, tPn•io 
de off.,rectJr ti ~tautldoroa da ca<a um proj~cto, em 
qu" t"nho em v1't" cortar de alguma sorte os 
abuso~ e viulencili" quA oJe ordinat"io se praticiio 
nas eleições, p~ço a V. Elt. e á camara que se 
diRDem deixar-me u,;ar da faculdade que me con
C·; Je o art. 113 do nosso r.:gimento, afim de 
expender as razões pelas quaes sou obrigado a 
apresentai-o. Antes purém de entrar na exposição 
dos. mot1vos que a isto me induzirão, tenho de 
ped1r á casa que me desculpe de pela primeira 
vez oc_cupar a sua attençào, não tendo aquelles 
conhecimentos necessarios para que ella se rue 
deva prestar. 

das urnas eleitoraes. Commummente o meio mais 
effieaz de que se lança mão para isto é o recru
tamento ; no tempo das el~ições por todas as 
partes nós vemo~; que muitos dos que dP-vem 
dar o seu voto são violentados, são expellidos 
dos lugoues afim de que este voto não pese na 
urna. E' para evit'lr isto que tenho de sub
metter á consideração da casa ur.> projecto de 
resolução que tende de alguma sorte a obviar 
estes inconvenientE:s. 

Se lançarmos as vistas para as províncias do 
norte ou para aquellas que são mais pequenas, 
se nos recordarmos do que sfl ha praticado na 
minila provin.:;ia, o Ceará e na Parabybn, verP-mos 
que muitas vezes as urnas não represeotarãõ a 
expressão dellas, veremos que al!i se tllm recru
tado, nesse tempo, não só á bachareis formados, 
a ndvogados, a officiaes da guarda nacional, a 
membros de camaras municipaes, a negociantes 
estabelecidos, mas a pessoas que, comquanto niio 
estivessem inteiramente isentas do recrutamento 
pela expressa disposição da lei, todllvia pela po
sição que occupavào na sociedade não devião soflrer 
tão injust;L perseguição. E' por via disto, e porque 
est~mos actualmente na época das eleições, que, 
querendo eu que o paiz represente verdadeira
mente a política ou as idéas que desejo seguir, 
mando é mesa o projecto que tenho confeccio
nado. Elle de certo não offerecerá todos os 
quesitos necessarios para que se evitem todos 
os abusos ; pois na verdade sempre que não ha 
bons costumes na sociedade, todas as vezes que 
ella não está bem moralisada, não ha lei que 
não soffra muitas e muitas infracções; o meu 
projecto não poderá offer'i(:er uma garantia t otal 
a ll vot-onte, ma~ poderá de al~uma sorte obstar 
al~~:uns mnles : nelle supprirá a camara o que 
faltar com a saa sabedori~~., e fazendo-o pass,lr 
ne8ta sessão, me persuado que fará não pequeno 
serviço ao paiz. 

E ' julgado objecto de deliberação . o seguinte 
- proj ecto : - ·· - - - -

« A assembléa geral legislativa resolve ; 
« Art. 1.• Fica suspen,;o o recrutamento para 

o ••xercito e armad >l nacional em todo o imperio, 
de~de o d•a em qu~. o governo na córte, e o,; pre· 
sidentes uas províncias, marcarem o d<l qualquer 
eleição, até trinta dias depois que se fizer a .sua 
apnraçiio g~ral. 

« Art. 2 .• Os inrlividuos, qua nesse pr·riodo 
fórem recrutados, s•~nio immediatamente soltos 
por habeas · corpu.~. c .. ncedida por qualquer au
toridn•l " a qu~m dltt r~qu~rcr. 

« Art. 3.• Os r"cntttdorr.s, pelas infracções 
comm .. uida~ contrll a pr~~<t' nte lei, flciio inloabili
tado~ par., B•·mpre o.le ~xArc•!rem este cargo, e 
g,,lfreráõ a muiL11 de c~m ot11l ré1s parn o cofre da 
municipalidadP., nlé:n da indemni~ação dos prs
juizo,. causados ao recrutados. 

« Art. 4.• As disposições dos artigos ante
cedeutes não comprehendem o caso de guerra 
externa ; e os recrutadores ficão isentos das 
penas do art. 3•. mostrando autori:<ação especial 
do governo na cõrte, e dos pre,;identes nas pro
víncias para recrutarem nesta circumstancia. 

S.e'!hore~, nós sabemos que no tempo das 
ele1çoes e quando ordinariamente se praticào 
muitas :Violencias no p«iz ; todos os partidos 
ou quas1 todos os partidos procarào esquecer as 
le1s para conseguir o seu unico fim que é o 
vencimento das eleições. O voto do cidadão 
quasi nunca ê dado da maneira por que na nossa 
constituoção e leis está cof\siguado ; muitas vezes 
se afastão dos collegios as pessoas que mais 
influem neliP.s , afim de que tal e tal política não 
seja seguida ou tal e tal candidato seja repellido 

n Art. 5. 0 Proh1be-se igualmente, no r,razo de 
que trata o art. lo, toda e qualquer designação 
de gu•1rdas nacionaes, p11ra serviço que o inhiba 
de achar-se no dia da eleição no lugar em que ella 
se tem de proceder. 

<c Art. G.• Fic•lo revogadas todas as leis e 
disposições em contrario. 

« Paço da camara dos deputaclos, em 6 de Junho 
de 18!6.-Salva a redacção.-Frederico Augu$tO 
PamplonGJ. » 

O Sr. Junquetra: -Sr. presidente, ha 
muito que desejava apresentar á caso o projecto 
que ora lbe offereço. vaclllei muito tempo, porque 
estou quasi convencido que não terâ a fortuna 
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de receber approvação ; mas eu não posso deixar 
de apresentai-o, porque é resultado de minhas 
convicções a respeito do modo de chegar a um 
aceórdo entre esta Mmara e a camara dos Srs. 
senadores, quando qualquer <\ellas tem rejeitado 
emendas a um proj~cto, e s6ja necessauo que 
se reunii.o para decidir defi.oitivamente do objecto 
em controversia. 

Eu estou persuadido que a r11zão unica que o 
senado tem 11presentado para recusar, como acabou 
de f..zer o auno passado, a fusão, afim de se 
decidir emenda,;, fui e é que o numero da camara 
dos deputtldos sendo o dobro do numero dus se
nadores vencerá a camara ao senado pela força 
nurnP.rica. Comquanto a experiencia tentu mos
trado que muitas vezes o numero inferior do 
senado tem vencido no numero máior desta ca· 
mara, comtudo o senado não a~quiesce a isto, 
contintí.a a persistir na idéa de que é desigual 
a sua força, quando estão rettnidas ambas as 
cawaras em assernbléa geral. 

As constituições de differentes paizes, têm estll
belecido diversos meios para cbegRr a este accôrdo. 
Eu e o tendo que o meio mais conveniente é aq•te!le 
d~ fazer &s votações nestes casos por maioria de 
dous terços para tornar igual o uumero de voto:~ 
do senado ao dos da camara dos Srs. do3putados. 
Estou persuadido tambtltn qufl o poder conserva· 
dur que tem de residir no s~nado deve ter esta 
garantta, esta Cúrça, para que não se precipit~m 
idéM, para que não pas~em sem que seja tempo, 
sem que ainda estejão bastantemente maduras. 
A votação dos dous terços garante inteiramente 
ao senado a sua posição de conservador, e não 
baverá mais pretexto para que o senado faça 
apparecer collisões e conflictos que nos podem 
trazer graves d>•mnos, que podem perturbar a 
ordem publica. Eu desejo tirar algum prete:tto 
que o senado tenba para fazer a interpreto&çào 
que no armo passado tanto tempo gastou nesta 
casa e no senad", int~rpretação sobre que eu 
até fàllei, e disse que não achava razão no 
senado. 

A constituição determinou no art. Gl que a ca· 
mara que nà<J appro-va as emendas deve annn•r 
á fusão ; mas para que não haja pretexto, para 
que se chegue sempre a urn accordo, fiU apresento 
o projecto, que le10. (L~ o :projecto.) 

Esta id~ll não é nova; esla idéa é de:luzida 
de uma consLituição , e entendo que é idéa 
conc•liadora. Se a camara d<Jij Sr~. deputados 
ass, utar qu" Jeve dar o seu assenso a e,;tli 
proj.,cto. estou persuadido que se evitaráõ muitos 
coullictos. 

A camara julga o seguinte projecto objecto ue 
deliberação : 

« A assembléa geral legislativa resolve: 
n Quando houver rlluniào de camara~. em canse· 

quencia de não ter havido aecordo entre eltas nas 
emendas, ou addições dos projectos, será ner.essaria 
a maioria de dous terços de \"otos dos membros 
presentes para haver vencimento. -S. R.-Jun· 
gueira. » 

Vai á mesa a seguinte indicação : 
« Indico que nenbu.ma lei, ou resolução desta 

camara passe por menos de tres dascussões, 
refllrmando-se o artigo do regimento, em que se 
peranitte que haja uma só discussão em certos 
casos.-J. M. WanderZ.:y. » 

para conseguir e~se fim. Eu estou bem persua
dido, Sr _ presidente, •lu e , emquanto fizermos 
dependP.nte de junt .• s qualificadoras ou de outro 
qulli<luer empregado as qualitiades neeessarias 
para se votar ou ser votado, hão de sernpre, pela 
e:r.,.lt•tiio doll partidos ou pelos interesses indi· 
viduaes, ser mallogradas estas garantias. A 
nossa constituição, marcando o.lgumas que são 
perfeit>lment6 d~scriminadas, comtuJo dá lu~ar a 
que s~ intllrprete>n outras por div~rso modo do 
Que devêra a razão esclarecida interpretai-as. 
Assim vejo que j)ela constituição as qualidades 
dadas . quanto á renda dos votant'ls e dos elegíveis 
é muato fallivel. Eu creio que a casa, pelo 
projecto apresentado por um nobre membro della, 
já ficou convencida de que isto ~ra muito arbi
trario. isto ê, que a renda marcada na constttuição 
era tâ·> vaga, que não podia demonstrar-se quem 
j ustau>ente pnssuia esta quantia para votar ou 
ser 'IIOtlido. Ddvemos pois dizer que o projecto 
que tiver em vista fazer bam saliente esta renda, 
ou dar um <loeurnento pelo qtul nós possamos 
conhecer aquelte que verdadeiramente a possue, 
será um projtlcto qne vcuç .. uma das princ\pa.es 
difficuldades. Ha outra razão, e vem a ser que 
a no~sa constituiç:i•l, não bzenJo separaçai.1 
alguma & re8ptlito das pessoas qualificadas, ou. 
das habilitações para serem votada~, ou por 
outra, quo a nossa C•JnstituiÇão aprestlntando um 
circulo lllUito :lmplo para ser votado, desafia 
muit:'l mais as ambições: igualmente creio que 

o Sr. Otlrvalno e Silva: -Sr. presi· 
d11nte, ninguem ha que deaconbeça a neces~idade 
de uma lei que, nos dando uma perfeita segu. 
tança a respeito do Yoto da nação, possa ao 
mesmo tempo firmar bem os princípios do sy:~tema 
representativo, isto é, dar toda a liberdade de 
voto. Eu pois, convencido pela e:r.periencis dos 
exceasos commeUidos nas eleições em diversas 
épocas, dei·me ao trabalho de procurar o meio 
l>ue, segu:~do o meu pensar, fosse o mala proprfo 

o pro}eclo que tiver por fim restringir essds 
ambições, isto é, que fiur que todus os cidadãos 
tenhão um immediato iuteresse para que a votação 
seja livre, digo, q l lB este pr.•j rcto terá removido 
um dos grandes males, pvrque eu estou conven· 
cido de que a mór p11.rte dos males das nossa~ 
ehlições provém de estar agglomera.io 6m um só 
cargo todo o desideratum dos brazileiros, direi 
mt~lllor, estaren1 perfettarneute unido>~ ao carg>l 
de legislador todas as habilitdções precisas-para 
que o governo lmce mão desse:! cidadãos para 
os empregvs, ou mesmo para que se facção 
salient':ls na sociedade; s eJão reeleitos, ou a 
mesma sociedade lhes dê consideração. Portauto, 
>Je nós, atteodomdo às ambiçõeR, mostrarmos ao 
paiz que não é por um só trilbo que devemos 
caminhar, tere:nos removido muitas ditficuldades. 
Então o co:1curso das ambições divididas Caril. com 
que apparec;11 entre os concurrentes um porftito 
desint~resse, e quando appareça algum interesse, 
será sempre em proveito do paiz, nobre, generoso, 
como o que dove RU1ar ~<os votantes ou elo1giveis 
em um govr~rno constitucional. Então si! canse• 
~;uirá pelos iuteresses desaftados de cada um 
que aquelle promova a eleição daquelle outro. 
(Apoiados.) O C!lncruso das ambições & interesses 
assim bem divididos eu acho qua nos ha de tra
zer a um accordo. e este accordo de interesse~. 
particular e geral. a liberdade para o voto. Outro 
iraconveoiente que encontro a respeito de eleições 
é que nós nunc,, poderemo:; saber, s~gundo a inex· 
actidão do nosso censo, o numero das pessoas 
que residem vtJrdadeiramente em uma parocbia ; e 
que têm as qualidades para votar. e ser votad·MI· 
HJje, pelas qualificações feitas pelo decreto de 4 
de Maio, estll. dadCI a uma junta o arbítrio de 
qualilic'\r a quem quizer. A~sltn se pôde dizer 
quo a junta póde qualifica-r cidadãos que não têm 
renda ne:n s.s qualidade:~ exigidas, e des·1uah· 
ficar aquelles que as têm excessivas para votar e 
ser votado. Isto é bem sabido no paiz, e eu direi 
que mah provém da proximidade qne s~ dá entre 
a qualificação e a eleição. (Apoiado-r.) A exaltação 

I 
dos partidos, as intri'{as pd•soaes, crescem ua 
razão da proximidade do combate eleitor,.!: o fito 
é v<Jneer; e SI! a victoria deve ser alcançada com 
a viola. ç:io dos direitos constitucionaea (os mala 
irrefragaveis) doa antagoniat.aa, o temor da perda, 
e ambtção do triumpho, aio duas forças lrreail· 

TOIIO l 38 
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tiveis que arrojão os interess&.ios a saltar por 
tudo, a transpõr os maior•lS preeipicios. Tem 
acont~cido em algumas freguezias qualificarem· se 
sómenta elegíveis tantos cidadãos quanto~ os 
eleitores que devem dar, pelo receio de que er.tre 
nas chamadas chapas o cid2diio não p~rtencente 
ao credo do partido dominante. Um projecto por· 
tanto que tiver por fim fixar o numer<l real d0s 
que devem votar, o circulo dos que devem ser 
votados com as qualidades precisas, tirar e arbítrio 
das classificações e qualificações, creio que preen· 
cherá a• vistas do paiz e do svstema. 

Sr. presidente, direi mais qÜe muito tem con· 
corrido para os defeitos de nossas eleições o erro 
commettido nas diversas leis feihs para qualificar 
os cidadãos para certos cargos publicas, tomando-se 
por base a qualidade de eleitor ou votante, 
quando essa• qualidades, segundo o sentido vago 
da renda e arb1trio dos curpos a quem incumbe 
a classificação , estão em pura incerteza: por 
exemplo, exige a con~titução que seja eleitor quem 
tenha 200S de renda, idade 25 annos, e seja sui 
juris, etc.: a lei da gaarda nacional admittio qae 
os filhos tamilias de 18 annos pudessem ser 
guardas nacionaes e officiaes della; exigindo para 
pertencer á mesma guarda nacional as qualidades 
d~ eleitor ; o que acontece é que votiio os menores, 
os filhos fami!Jas sem renda, logo qutl são ,,fficiaes, 
e os seus subordiuados uão recu&o a isso, e uem 
o partido vencedor o desapprova: outros muitos 
exemplos ha que escuso-me de apresentar. O 
systema pois de eleição que tiver por fi:n melh<>rar 
e~ta ordem de cousas, reform•1r estes abusos, 
fan~ grand:ssimo b,,n. Julgo muit•J de proveito a 
offerta que faço á casa de um trabalho a esse 
resp6íto ; ainda que pareça extemporaneo que, 
tendo passado nella uma lei eleitoral que ora se 
discute no sHnado, se apresente um trabalho seme
lhante sem primeiramenttl ~aber-se o resultado ou 
decisão da outra camara. Consta-me, porém, que 

-essa-lei-tfãó-pas-sará sem emendus: sendo assim, 
terá de voltar á esta camara, e então poderemos, 
tendo ajuizado do trabalho que otTereci, seguil-o 
ou desprezal·o, comparallos os trabalhos. 

Sr. presidr.nte, outro mal qUtl· tem apparecido 
nas eleições é a fadlidad.f' com que sn pód~ preva
ricar a respeito deitas, por.ple se tem dado como 
não possíveis to<la< ~ qaa••S•jUAr ncçõ~s que se 
fação para venc-:r as eldçõ•~~. As~i111 nó; tP.mos 
dito qut~ uiio é crime fnls•ticar urna acta, alterar 
um nUJ!Iero de v•.•tant .. s. d~>•quulltl•:ur um uu 
uutro cida<liio, 011 <~·•r·lhP •in"hdad··~ '111" n1i" t•·m. 
Isto devo: nec~s,;nriamelltll convJdnr·n"s a apro
s~uta.r Utn trabalho qu~ f~Çol !e,.pon•.IVel p~rllll(tl 
as le1s qualqu~Jr ubu;., •tU•l ~e Rpr<~st>nte a respP.Itu; 
mub ~st~s abu~os não p»derai) st~r reme.Jiados 
sómuut~ por uma le~islaçiio penal, como eu faço 
em IJarte ue,te trabalho; mas ba dtl ser isto muito 
rec?mmendado e prevenido no machinismo das 
e!eJções, e no meio de qualificar e verificar os 
cidadãos, para que haja certeza 110S votantes e 
v·0tados e nos trab,Jhos d11s mesas. Eu deixo de 
s~r mais extenso s~bre este trabalho, porque elle 
na~ só está or~~;anisado com as rt~lações neces
sanas a tudC? obviar, como que apresentei quasi 
todos os mot1vos qua me lêvárão a offerecer cada 
u_m de seus artigos. Eu procurei reduzir as elei
çoes que .P~Ia nossa coustituição são indirectas a 
um prm.ctpto quas1 directo. Eu tomo por base, 
Sr. pres•dente, neste projecto attender ás classes 
que a constitui~ão ~fferece a respdto da renda ; 
e como era mu1to dtfficultoso saber-se qud a de 
cada um, fiz crom que o cidadão não se sujeita~se 
'!16St~ classificação á Vl•ntade estranha, porque, 
Já digo, acho perigoso que a qualidade de votar 
fique.~ arbítrio daquelle que qualificar. Pela con
stttuu~ao do 1mpeno não se póde conhecer bem a 
renda du cidadão; mas se nós apresentarmos um 
melo de se conciliarem estas cousas, de verificai-a 
.bavemos de necesaariamente sanar este grand~ 

abuso. Por isso assentei que se désse ao cidadão 
a1uillo que era propriamente do ci<iadão, e á lei 
aquillo sobre que ella p<~dia ter forç>1: que o 
cidadão não pudesse classiâcar.se quanto ás qna
liJades que não dependião delle dizer que as tinha, 
porque a lei marcava, mas qtte no incerto da lei 
(como renda) fosse elle o proprio juiz de sua gra
duação. 

Assim nada digo a respeito dos direitos políticos 
e estado S·Jcial, etc.: porém da renda que não 
póde ser conhecida por nós, deix:'li ao arbítrio do 
cidadão classifical-a, pois que, segundo os seus 
intereRse.s, elle buscaria collocar-sP. na classe 
conveniente, sem comtudo aggravar a pureza e 
liberdade da eleição, visLo que a segurança de 
suas pretenções é fallivel na mcerteza das urnas. 
E'tabeleço lls quatro classes constituciMJaes de 
100, 200, 400 e 800S000 e concedendo a liberdade 
na classificação, exijo como prova sufficieute da 
renda da classe o pagamento de 5 % annuaes. Em 
uma época marcada todos os annos o cidadão 
deve npresentar-se a seu parocho a receber delle 
um bilhete-cujo flllodel() apresento-onde se declare 
sua mora.la e mais qualidades precisas para o 
conhecimento .da pessoa e domicilio ; com este 
bilhete o ci.lladão vai á sua competente collectoria 
pllra pagar a porcentagem da classe em que se 
quer classificar ou já se cla~sificou ; este bilhete 
fica na collectoria, onde se lhe dá um recibo 
cem as mesmas especificações, e de.:laração da 
qu ... ntia recebida e classe escolhida, ficando tudo 
registrado. Este recibo é o titulo de iJentidade 
da pessoa, para qaP. possa votar e ser votada. 
Previno qu<J não seja só o pagar unica qualidade; 
porém p~lo contrario só póde pagar e receber 
b1lhete o que tiver as qualidades constitucionaes 
para votar ou ser v.,tado ; o recibo do pagamento 
é só pau in f ollibiliddade de ser, como digo no 
codi~o qull int•tulei-doJ eleições para o imperio 
do Brazil-cidadi'i.o classificado contra o_qu'l.Ln.ão 
pulerá npparecer motivo de recusa. O cidaJão 
que tem todas us qualidades constitucionaes (e 
ubto é que se deve cuidar) e paga a porcentagem da 
sua re•Jclll, qu·•m o poderá tlXcluir, quem per amea
ças" ou pr.,pondoJr•uJci"' des potica po<1erá arredai-o 
das asse1nbléas parochia~s ou collegiaes ? s~ ello 
se ~ujeít11r, s.,rã por mera vontadu, e não receios·J 
de quo Sll lhe tirem os seus direitos. 

Aindll exij., P•'lo sy~tema qne &presr,nto urn 
modo d~ venfio:tlÇào drlSt,.s pessoas, porque creio 
q11u 11111 dos males ~tran,Jes <Je nussas elt,icões 
prol\'ém doJ vnt•Jr-stl p•>r prolcuraçÕ·'~- (Ap(Jiados.l 
C•lm ostd nrdlJ·•olo qualqu"r <JUe tt11D influencia 
!llll um illj<ar aprP.setlla tantas hstus quanLas quer, 
sea1 que HS ~H·ssnas cujos nomP.S vêm al<~ignados 
Raib:lo d~e~as procurac<ies. (Apoiados.) O m~tbodo 
da voJt:lção p~ssoal ha de ser muito ulil para 
r~UJ•lVer qualqner abu~·> sobre os invisíveis, e 
taato mais quanto estou persuadido que o numero 
de pessoas que votão uão é u qut' faz a legalidade 
da eleição ; desta fórma toda eleição que não 
tivesse pelo menos a meta!le e mais um dos 
cidadãos alistados seria nulla ; mu1tas vcz.,s 
porém faz-se com 30 pesso11s que comparecem, e 
as listas apresentadas sobem a mil, e quasi todas 
assignadas a rogo ; e qual o que, não tendo dado 
procuração, 1eclama o seu direito ? Quando tenho 
visto apresentar-11e a propria pessoa reclamando 
não ter dado procuração e querer entreg .. r a sua 
cedula, e a mesa recusal-a, dizendo que já se 
recebeu uma por procurador 111 ••• 

0 Sa. FERRAZ E OUTROS Sas. DEPUTA.DOS dão 
varios apartes. 

O Sa. CA.RVALHO E Sr~:ovA :-Eu fallo como já 
experimentado. (Risttàas.l Não ha ninguem que 
tenha lutado na srtlna política, que tenha entrado 
em cabalas eleitoraes, que não saiba destas e 
outras alcavalas. Eu, senhores, já me vou tor
nando um pouco extenso ; não pretendo expender 



Câmara dos Deputados- Impresso em 13/01/2015 16:53- Página 9 de 12 

SESSÃO EM 6 DE JUNHO DE t8.f.6 
todos os principias. todas as bases que tive em 
vista pari\ que melhorando o systema eleitora~ o 
escoimasse dos males de que se resentH o pa1~. 
A casa é bastante illustrada, o ella está ma1s 
h o: bilitada pPla pratica do que eu para nj uizar 
do meu trabalho : limitar-me-hei portanto a 
apreseatar uma indicação. (L~.) Eu peço que 
este trabalho 10eja remettido a uma comr.niss~o 
especial, que V. Ex. uomcará para dar snbre 
o snu judicioso parecer, ácerc~ do qual a cam_ara 
deliberará afinal com a sabe<iona aue a caracten><a. 
Peç0 at V. Ex. que os nomêe d'P.ntre os mais 
exp~rirnentadao;, d'entre as capacidades mai~ 
eminentes que temOl:! na casa, afim de que "xa
minem, com esmero sem precipitaçã,, nem preven· 
ção este t• abalho. T!'mos muito t!'mpo, a ltei que 
está no senad<t talvez não se discuta com a bre
vidade suppusta. 

A commissão poderá portanto apresentar o seu 
parecer com toda calma, e á vista dacontbinacão 
dos dous sy~temas dizer se com e.;te se r emedMo 
os males que pesão sobre o nosso paiz e qne 
parecem-me incuravei;; sem uma lei de eleições. 

Vem á mesa o segui11te: 
'' Indico que o escripto, que acabo de ofhrecer 

á consid~ração da cnmara, seja examinado por 
uma com missão especial, afim de que. com_ o 
esclarecido pllrecer della, se tome a dchberaçao 
que a casa julgar mais acertada. 

« Paço <ia camara dos deputados, 6 de Junho de 
1846 .-C. e Silva. » 

O Sa. PREsiDENTE observa ao nobre deputado 
que elle usa da palavra-indico-quando o objecto 
é de requerimento. 

0 Sa. CARVALHO E SILVA diz que substitue a 
palavra-i~dico-pela de-requeiro. 

ORDEM DO DIA 

·- .. ..lPOBENTADORI~--D& . EMPRitGA.DOS PROVINCU.ES 

Entra em terceira discussão o projecto ácerca da 
intellit::encia do acto addicional sobre as aposenta
dorias dos emprt>gados provinciaes. 

E' apoiada a seguinte emend1 : 
• No fim do art. lo accrescente-se-como taes 

declarados pelo art. 3• da l~i n. 105 de 12 de Maio 
de 1840. 

« Paço da c11mara dos deputados, 6 de Junho de 
18t6.-J. AnUlo.» 

o s:r. Antão : - Sr. presidente, tenho de 
mandar uma emPnda a este artigo para torn11r 
mais clara a attribuiçào que Re confere fls assem
bléas proYinci,.•>s, afim de que não aconteça que o 
bendlcio dus a.posentadorias se e$tenda a empre
gados que não são consideradoo4 provinciaes. Pela 
maneira por que está redigido o artigo poderfl 
alguma assernb!Ja provincial entender que pod•:m 
ser aposeutados squelles empr .. gados provincines 
sobre os quaes as assembléas províncias não podem 
legislar, porque penso que esta camara estará con
vencida da existencia destas duas ordens de 
empreg~dos provinciaes; empregados provinciaes a 
respeito dos quBes as e.ssembleas provineiaes ape
nas podem legislar quanto ao numero e vencimen
tos, e empregados provinciaes a respeito dos quaes 
as assembléas prov1nciaes nãc podem ser autori
za::las a confeccionar uma lei, marcando os casos e 
uoaneira das aposentadorias. Eu entendo portanto 
que convirá addicionar a este artigo uma emenda 
n.,ste sentido. (Lt!.) 

Com a explicação contida no art. 3• da lei de 12 
de Maio de 1840, creio que o projecto não off.erecerá 
duvidas ou dará lugar a interpretações que não 
entrArão nas vistas do corpo legislativo. 

o Sr. &ou to: - Sr. presidente, sendo eu 
membro da commissiio, que confeccionou o projecto 
que se discute, estou na obrigação de defendei-o; 

mas como na'.la disses~e o nobre deputado por 
Minas Geraes contra sua doutrina, e apenas otfe
rllcesse uma emenda quP. me parece de redacção, 
limitar-me -hei a ella. O illustre cPputado julga 
EJUe o projecto como está redigido pôde induzir 
algumas assembléas provinciaes a legislarem sobre 
t .. dos e quaesquar empregados provinciaes, qnando 
sómente ell•s têm esta faculdade a respeito da
quelles que não têm de exercer attribuições estabe· 
lecidas por leis geraes, e quer portanto que se 
accrescentem mais algumas palavras, e eu creio 
que tal emenda, tal explicação é desnecessaria, é 
uma red1mdancia, porque pela lei de 12 de Maio 
de 18·10, que interpretou o acto nddicional, e que 
p >H Le delle, "stá bem claramente estabelecid:> 
que as a;;s.~mbléas provi .. ciaes só podem le
gislar a respdto tlaquelles empregados que 
n:io têm de exercer attribuir;ões determ inadas por 
leis g~rnes, como jâ dis~e o nobre deputado 
podendo quanto a este" alterar unicamente o seu 
numero, e como diga o projecto em discussão 
que na faculdade que di\ ás assembléas pro
vinciaes o Si 7° do art. 10 do acto addicional 
de legislar subre a creação, suppressão e demissão 
dl)s empregados provinciaes, está comprebendida 
a de >tp·lsental-os, segue-se rigorosamente que se 
não póda confundir uns e outros. mas unicamente 
os que lhlls estão exclusivam'lnte sujeitos, e isto 
mesmo decl>1rou a commis~ão no pre~mbulo do 
pr .. je.:to. Pareee-me pois desnecessaria a emenda 
do nobre deputado ; e por isso que nas leis não 
devem entrar palavras escu>ladas, e~tando bem 
clara a doutrina do artigo , voto contra a 
emenda. 

O Sr. Tavares Ba.stos:-Sr .. presidente, 
eu não me reconheço idoneo, não me julgo suffi
ciente habilitado para abrir uma discussão ácerca 
deste projecto, começando por mim a impu~nação 
contra a fórma por que se vai interpretando a 
constituição. Reconheço que este trabalho devia 
pertencer a pessoas que tenbão capacidade su
perior; mas, Sr. presidente, tendo o projecto 
chegado a este ponto (terceira discussão), e es
tando talvez proxima a votação delle, e vendo 
eu que as intelligencias que abundão nesta ca
mara não tenhào ainda pedido a palavra .:ontra 
o projecto em discussão, et: por isto, e não podendo 
abafar o meu sentimento n'um assumpto tão vital, 
me animo a fallar. 

Senhore~, começando a produzir minhas obss:
vações a respeito do objecto, devo declarar que 
não me pronuncio contra a doutrina do projecto; 
mas que apenu.s me niio !)Osso coniormar, con
siderando a qutlstão quanto á fórma, cem a ma
neira por que ee quer proced..,r na interpretação 
de artigos eon,;titucionaes. Eu, Sr. presidente, 
esposo e compartilho os principio& daquelles que 
entendem que por direito não pôde ser negada ás 
legislaturas provlnciaes a faculda •. e de legislarem 
á.:erca da aposentadoria de seus respectivos em
pregados. Esta é a minha convicção formada 
desde muito ; e portanto não posso deíxar de 
entender que com effeito sô uma falsa intelligencia 
do acto addicionsl e da distribuição d:1s attri
buições politicas entre nós, que sô um espírito 
inteiramente contrario áquelle com que foi con
cebido e decretado no paiz o me~mo acto, é que 
podia ou poderá negar ás legislaturas provinciaes 

·(apoiados) a faculdade de legislarem Acerca das 
aposentadorias de seus respectivos empregados ; 
faculdad~ que resulta da indole e do systema das 
attribuições que lhes forão conferidas pela reforma 
eonst\tucional, faculdade que confirma o espírito, 
e se contém mesmo na letra do acto addicional. 
Mas, senhores, convirá que da fôrma que nós 
procede~nos, como se nos oecupassemos ds _leis 
ordinarlas, tratemos de interpretar certos art1goa 
constitueionaes t Creio que não vamos assim 
bem. 
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Senhores o acto addicional é parte ir.tegunte 
d .. constitulçiio do imperio, e é pois um dep•>S~to 
religio ~o, tão sa~rado como é a mestua c .. nstllUiçao. 
O respe1to religioso que dt!ve_ ser tnbulad•; o\ 
con,;tituiç!io oolitica d~ve ser 1guahneute V•>taJo 
a este acto "que fsz parttl intt~t-:ru.nte da mc~UHl 
con,.tituição. Desde o momento que •'ste deposito 
religioso fór violado, desde o momento em que 
a . constituição fór tocada pnr . quem. quer que 
seja, mutilada, cti > ~arç~da LlU mvert1d11_ na sua 
intellir;enci .. e apphcaçao por me1o de l.,.s lllter
pretativas, desde esse momento _me par~c•l que 
rompemos e afrouxamos_es~e_respezt~ rellgwso que 
devemos vohr á C•1DstltuJçao do 1mpeno e ao 
acto addicional. Segue-Sol que a ~ua interpretaçiio 
dtlve ser não só muito acautelada, cumo rara, 
não frequento. 

Sr. presidentf!, eu estou intima'fleute convencido 
de que não é vutando uma lei interprotu.tiva 
á~erca de um caso mui singular e int-uitivo , 
abandonando, não interpretando tanto~ ontros 
artigos que existem no acto addicioual, d<l c~1jas 
disposi~ões cu 6Xecução têm resultu.ndo duv1du.s 
tão sérias no paiz; estou convencido, digo, de 
que nà" é deixau~o para outras_ tantatJ l~is inler 
pl·etati>as a soluçao des,;as duvida~, " roM.,lvondo 
hoje sómeute um caso que aliáij eu con•idtlro 
não controverso (apoiados), muito '•bvio~, um CII<O 

singular e facil que procedemos b·•m. Enl•!ll<l •l 
ainda que proceder desta fórmo. niio ó oltl certo 
proceder de um modo mui couftJrme aquoll" o.tUtl 
de nós os representantes da n11çlio espt! r>l a 
constituição do imperio no art. li;). Ahi, ""nhores, 
se estabelece que a assembléa gt~ml no princi piu 
das suas ses,;ões examinará se a const1tuiç:io 
plllitica do est>ido tem sid•l exaclamdUtd obser· 
vada f'ara prover como fór just•• • Estamos 
j ustamtote nu principio de uma dtl nossas sessõ•s; 
não podemos ignorar, senhores, ninguem de vós 
desconhece que varias e numerosas duvidas de 
bast>inte importancia têm apparecido no paiz 
ácerca da intelligencia e explicação de ?arios 
artigos do nosso acto addicional. Não de!tc t~ nh~
cemos, e nenhum de vós póde ignorar, . que V••rios 
conflictos hão occorrido ent::e as legislaturas pro · 
vinciaes e ns delegad .. s do governo nas províncias, 
que vari:.s duvidas muito sérLu1 têm apparecido 
no modo d~ entenderem as ass•tPbléas provinciaes 
difierentes attribuições suas, e pelo modl) de as 
considerar e resolver u governo geral, o conselho 
de estado, etc. Não sendo descc.nhecidos todos 
estas confiictos, todas estas duvidas, e constando 
officialmente á camara (parece-me) que o g···verno 
se empenha em colligir todvs os papeis relativos 
a este~ confiicto& e duvidas para submetter o s"u 
pensamento ás camara~. ou esperar destas uma 
declaração authenLica e completa que cornprebentiB 
t0das estas contestações, me pu.rEce quo; nós, 
abandonando tudo isto, limit•lndo-~tos unicamente 
a considerar um caso p~rticular da primeira 
intuição, não desempenhamos aq11illo que i<npoem 
ãs camaras legislativas a constituição do i.nperio 
no artigo li3. Pergunto eu, senhores, acaso e~tas 
duvidas e contestaçõe~, esus variad .. s e encon
tradas intelligencias a respeito da diversos artigos 
do acto addicional, tão impeditivas do 1·egular 
andamento dos poderes políticos do estado, não 
provão que a estes meiimos artigos con~titucionaes 
!làO se dá a conveniencia e exacta observanda no 
nosso paizT Provão de certo; e se assim é, temos 
cumprido perfaitamente o art. 173 da constituição T 
Não só tr .:msviamos do caminho que devêramos 
segui~ _d~ conformidade com este arttgo da 
constJtUlçao , como amda mesmo não satisfa· 
.zemos áquillo que tambem de nós exigio o acto 
addicional no art . 25, o qual declara que no 
caso de duvida sobre a intelligencia de artigva 
da reforma á constituição, ao poder legislatiVO 
geral compete i11terpretar. 

Ora, aenhores , vós sabeis que em mataria 

constitucional estas altribui ções conferidas aos 
pndi!res politicos do estado envolvem em st o 
pr.ncipio de obril{ação, na qu>ll se rtlvolvem ; 
portautfl, competindo·n · •~ faz"r a interpretação 
pelo art. 2ií do actu add icional, incum b~ nos por. 
1sso ml!Stnil a obrigação derivaja tiP.sta faculdade 
de considera :· "•os todas estas dt:.v1das, e não as 
deixar sem provimanto: é a phrase do art. liS 
da constituiçii •. Sr. pr<Jsidente, eu ponllo aqui de 
parte a quest;<u relat1va a t er sido bem ou mal, 
valida ou inv!llidamente conferida pelo citado 
art. 23 do acto addicional a nos~a competencia 
pura int<lrpretarmos arti~os constitucionae,, uma 
vez qutt a ca •na ra não seja especialmentA auto
risad .l ad hac, na fôrma dr. constituição; quostão 
que aliás ent~ndo ser bem fund ada. E' meu 
principio aquelle que iá foi aqui enuncia·to pelo 
meu honrado amig.. deputad'l pelas Ala~ôas. 
Com elle igualmente enttlndo que o poder autori
sado e•pecialmente pela constituição para r efor
mal-n é tambem aquellP. a quem compete inter· 
pr~tar qualquer dos arti:zos da mesma coustituição. 
M:ls eu, concorda••do até este ponto com n opinião 
do nobre deputad•) a quem me refiro, me afasto 
porém quanto a elle q•terer coutroverter ainda 
h:.je o nos;o Jireito nesta parte, porque, conside
rando e.sta questà•> em presença do;s princípios 
ou de jure constituendo, na phrase dos juristas 
tl .,scolasticos, sim, justo é entender o que enten
do ii >Os, e b~m cabido controverter e'te direito. 
Não pod•'mos porém hcoje, e attendendo ao facto 
const1t.uido, controverter este d•reito quanto ás 
camaras ordinaria:! do paiz sem que tambem 
controvertanws o mesmo acto addicional, donde 
se elle deriva. Concordo, digo, qut! indevidamente 
[oi declarad .; no acto addici•J nal que ás camaras 
ordinarias competia interpretar os .. rtigos da 
reforma constitucional, quando esta f11culuade só 
devia pertencer ao poJ er competente, e especial
m~nt~ a~ttoris ,•do áquell~ a quem compete decratar 
a reforma, pnrque é axi .. ma já derivado do direito 
romano: Ejus est legem interpretari cujus est 
legem condere. Eu po1s accre!lcento que depoj,; que 
esttl acto addicional (qualquer que foss e a fórma 
por que f,ti decretado) f.oi recebido pela nação, e 
adoptadu come~ lei supplementar á constituição, 
desde esse moment•> o acto addicional tornou-se 
uma lei, um acto legitimo da nnção, e assim 
como não p•ldt:mos lloje ma1s controverter esse 
acto. não podemo< tambem controverter neuburna 
das cr.usas part1culares que resultão delle. Uma 
vez que deve ser recebida, qut! existe a faculdade 
de poderam as camaras ordinarias interpretar os 
artigos do acto ajdicional, é mi11ha opinião, 
senhures, que faç:1mos isto menos vezes que 
fór possível. Se não póde evitar-se o erro que 
entend•> ter havido, póde corrigir se em parte 
attc< nuar os seus maltls, não se fazendo da inter
pretação em casos constitucionaos uma co usa tão 
ordinaria e frequente como a interpretação das leis 
ordinariaR. 

Se cada momento, em cada sessão interpre
tarmos diversos artigos do acto addicional, onde 
es1ará a ~stabilidade. que convém que exista no 
acto addicional ? Como poderemos esperar que 
as instituições se consolidem no paiz, uma vez 
que procedemos a respeito del!as de um modo 
que não póde deixar de ccarretar comsigo a 
instabilidade? Se procedermos assim, poderemos 
cbegar a um ponto em que o espírito dominante 
uas camaras, na actualidade, venha a infiuir 
sobre a · sorte das questõas constitucionaes as 
mais importantes, e fiquem dependentes do espírito 
occasional das camaras a intelligeucia, a inter· 
pretação, a rflforma dos artigos coustitucionaes. 
Não se póde des.:onhecer os riscos e perigos que 
daqui resultão, quer para as legislaturas provin· 
ciaes, quer mesmo p .. ra as !aculdades adminis
trativas e governativas concedidas ao poder exe
cutivo e as leglalativas pertencentes á aasembléa 
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gera~ ; porque, conforme fór então o espírito 
dommante nas camaras, verE.mos mutiladas as 
f~culdudes administrativas e legislativas provin· 
cmes, <lU cerceadas aquellas que d'3vem pertencer 
aos pocteres executivo e legislativo geraes. Eu 
trarei um exemplo bastante eluquente, que me 
parece dever convencer-vos muito deste risco ; 
este exeruplo é a lei interpretativa do mesmo ~>cto 
addicional. 

Eu. considero tanto maior o perigo de se fazerem 
reJ?etldas mterpretações rto acto addicional quanto 
veJo que no nosso paiz nãn temos nada pre· 
s~ripto, ueuhum limitP, nenhuma regra estabele
cid:l sobr_e a rnateria de interpretação de artigos 
c~ns~~tuc10uaes ou o exercício desta importanti8· 
srma faculdade. O nns~o direito publico nesta 
parte é i111providentc ; entre nós tudo depende da 
intelligencia, do espirito actual ou occasioual 
das camnras. ]).las dir·m~-beis: - ahí e"tãc, os 
principios de jurisprudencia univer~al, ahi estão 
as regras, os axioma" da hermenPutica jurídica, 
donde ~e pudem d.·duzir os limites, as recrras da 
faculdade de interpr .. tar. -Mas quem ~precia 
est~s princípios, 4uem os applica? Aquelle mesmo 
corpo que lnteress'l em fazer a interpretação 
Não se vê pois, ser1hnres, que não temos um 
principio solido, exacto, seguro de limite, de 
r~gra quanto á intPrpretaçiio dos a:-tigos consti· 
tucionaPs? Mas 1\inda direi: -acaso a hermeneu
tica, a jurisprudencia universal não impoem ou 
prescrevem regr;,s luminosas e que garantem o 
acerto da intfrpretação e o modo de ella ser pru· 
dentemente estabelecida quando duvidas occorrem 
na intelligencia e applicações de artigos consti· 
tucionaes?- Ah 1 senhores, é invocando esses 
mesmos principias da jurisprudencia universal, 
é invocando os princípios axiomaticos da herme· 
neutica jurldica que nós temos visto em todos 
os tempos os ambiciosos e emprehendedores fazer 
as leis convergir em prol de seus intere~ses e 
caprichos. e em nome de mysteríos.os princípios, 
assim os turbulentos como os nbsolutistas, pode· 
rem mudar a f:lce das instituições e dos negocias 
publicas dos seus respectivos paizes. 

Não é isto o que nos aprese11ta a historia? Não 
foi diPcorrendo com estes mesmos principias, não 
foi argumentado com esta mesm"' hermeueutico1 
que nós vimos no nosso paiz propór-se e s~r aceih 
a lei interpretativa do acto addicional? Não é ainda 
invocando, argumentando com estes mesmos princi· 
pios, com esta. mesma hermeneutica, oue vemos 
tantas intelligencias superiores do no>~sÔ paiz cen· 
surarem,com força de razão esta lei interpr3tativa do 
acto add1cional ? Como pois se pôde dizer que dos 
principias geracs que resultão da jurisprudencia 
e hermeneutica podecos colher regras seguras 
para a iuterpretaçiio dos artigos constitucionaes? 
Senhores, se quereis que entre nós haja mais 
respeito ás Jisposições constitucionaes, rara vez 
as interpretemo~, toquemos nesse sacro deposito ; 
e pondo-lhes as mã•Js agora, façamos então uma 
interpretação completa que dispense outras ou 
multiplicadas. Nós não tivemos a previd!lncia que 
ti verão os amer1canos do norte. S•tbeis as cautelas 
que €stabelecerão a resperto da intelligencia to 
interpretação das suas instituições e como pre
venirão as duvidlls que para o futuro poderião 
dar-se? Na constituição de 17 de Setembro de 17S7, 
elles declararão:-•..• e nada nesta constituição 
será interpretado em um sentido prejudicial aos 
direito>~ que podem fazer valer 0::1 Estados-Unidos 
ou quaesquer estados particulares.- E como se 
ainda não fosse sufficiente uma cautela, aliás 
tão ponderosa, os anglo-americanos quando tra· 
tarão de admittir emendas a essa constituição, 
estabelecerão e additarão no art 9o:- A decla
ração feita. nesta constituição de certos direitos não 
poderá ser interpretada de maneira que possa 
excluir ou enfraquecer outros dirt>itos conservados 
pelos povos ou pelos eatados.-Qnaes são as cau· 

telas, digo, as mais consentaneas ao nosso sys
t~ma_ d~ união e divi~ão dos poderes geraes e 
provmc1aes, que tenhqmos adaptado, que garantão 
"' acerto de nossas decitiões na apreciação, na 
dec_retaçãc. da intelligencia ou interpretação dos 
artigos c<>nstJtucionaes? Não as vejo, pondo de 
parte o vago e o incerto da hermeneutica. E 
sendo assim, me parece claro que são muito serias 
os r1scos e perigos, ao men<)S conforme se acha 
constituído o nosso direito publico, de se tocar 
mutilando, acnplian::lo ou restringindo o acto addi: 
cional de um modo tão commum e frequente ; 
send•J o meu voto e opinião que se interpretem, de 
uma só vez, todas as graves duvidas occorridas. 

o Sr. Souto:-Sr. presidente, eu prestei a 
d~vida attençào ao honrado deputado pelas Ala
gôas que mP. precedeu, e em todo elle não vi senão 
qne mostrára com muito des<mvolvimento os 
perigos resultantes da facilidade de se interpretar 
a C<Hastituiçào du estado, e com exemplos da his· 
toria, quantas vezes, a pretexto de interpretação, 
se havião totalmente alterado as leis fundamentaes 
de um povo 1 Mas nada disto, que julgo muito 
verdadeiro, decrde a questão, sobre a qual nada 
disse o nobre deputado para resolver ou para 
obviar o mal ; e apenas enunciou que não havia 
conflicto ou duvida que exigisse uma inttlligencia 
legitima ou uma interpretação, e que o artigo do 
acto addicional de que se trata. no projecto é 
intuitivo, isto é, que as assernbléa~ proviuciaes 
têm o direito de legislar sobre aposentadorias dos 
empregados provinciaes. 

Eu não sei como o illustre deputado possa af· 
firmar que tal Juvida não existe, quando mesmo 
nesta casa se opina diff·,rentemente I Para o nobre 
deputado é intuitivo o drreito das assembléas 
provinciaes de legislar sobre aposentadorias de 
empregados provinciaes; para outroH, tal direito 
por modo nenhum lhes compete ; outros, final· 
mente o julgãl) tão amplo, que até censurão a 
commisaão por lh'o ter no?gado a respeito de pen· 
sõ<Js. Mas d •J•1vida é ainda maior e offerece mais 
complicações; porque algumas assembléas pro
vinciaes têm aposentado por actos especiaes este 
e aquelle empregado, como a da Bahia, outras 
têm marcado algumas condições para se verifi· 
carem as aposentadorias <lestes empregados, como 
fosse, creio eu, a de Pernambuco ; muitas en· 
tendem que nada a semelhante respeito lhe com· 
pete. O conselho de estado, em varias consultas 
presentes á commissão, é de parecer que se 
revoguem todas aquellas leis provinciaes pela 
incomp~tenci'l das resp~ctivr~s assembléas sobre 
tal mataria ; e o governo em diversos officios, e 
S9ndo ministros os Srs. Maid e Almeida Torres, 
pedia á c-amara um acto legislativo qne firmasse 
uma intelligencia e regra. Como pois não exrste 
duvida, e nem dá-se necessid>J.de de lei a seme· 
lhante respeito ' 

Em taes circumstancias, o que se deve propôr e 
examinar é a melb.or int&lligencia e o meio de 
estabelecei-a. Ora, o meio mais obvio e a:ais 
regular mesmo era revogar todas as leis provin· 
ciaes sobre aposentadorias, quando se julgasse 
que as assembléas legislativas tinhão exorbitado, 
ou as que concedêrão aposentadorias a determi
nados indivíduos com tal infracçào dos principias 
e das attribuições do poJer executivo, ou declarar 
que todas essas leis estavão muito conformes e 
dcixal-as subsistindo. 

Esse meio, porém, tinha maitos inconvenientes. 
As assembléas provinciaes estão fnnccionando 
desde 1835: de~ntão- tem-se concedido apo· 
sentadorias a varias empregados que estão no 
gozo de seus ordenados. e em cujos emprP.gos 
estão providos outros. Revogar essas leis seria 
offender muitos interesses. direitos adquiridos, e 
excitar muitos clamores. Nestas circumstancias, 
nenhum outro meio parece melhor do qne o pro-
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P<J~to tJela commissão, porque fixa a iotelligencia 
S()bfe tst.a matetra, resolve todas as duvidas, f> se 
~'l'itâo essPs queixumes, e isto nre.smo a t!Xemplo 
d11 que se determinou na lei interpretativa do 
a~tv addiciooal . 
R~conb. ço que o resp~ito que ,;e dev~ ter á lei 

f~ndameutal r~commenda que ~e não r•' corra 
flcl.:ilmente a inter.,retaçõt>~ , m'ls não ~e di~a que 
a gssembléa g~ral l~gbhtiva nãu é competente 
p 11ra isto; poi~ 9ue no act? addicional esta clara
Il!t>tlte estabelecido este d1re1to. 

Quanto á intelligurcia dada pela commbsào, 
creio ser :1 mais conformd ao espírito do acto 
S.ddiCi<,nal, e conter-se nas suas palavras. 

]?elo ~ 7• do art. 10 do m,..smo actn addicional 
l'l<>Jem as assBmbléas proviuciaes legislar sobr01 a 
l)ocneação, suppressiil1 , e d~mi:;sàu dos etnprPgados, 
~ pelo ~ ll do mes11\0 artigo l~gislar a rt>><peito 
<ta sua nomeaçàu, su,;peu:;ão e demissão. E ser1do 
IIS$im, não são essa:< as;;embléas que lhes marcão 
~:rrd•mados e estabelt!Cern vantagen~ e C l) n<iiçõ~s do 
~mpr ~;go, e para ser em pr•·ga.to 'f E não é uma 
\lantagem, não pôde ser uma cc::d!ção marcar as 
eircur.nstaocias e os ::r.nnos, para verificar-se a 
apos~vtadoria? Creio pois Que na generalidade 
com que se lhes permitte legislar a respeitn dos 
e111Pro<gadol' Pnn·iuciaes propriamente ditos se 
comprehende o de legislar sobre aposentadoria::;; 
e111bora se não empregue esta palavra. 

Se este argumento valesse, s~ fosse 01ecessario 
servir-se o l~gislador constituinte da palavra
aposentar- expressamente. então a assembléa 
geral tambelll uão tinha esta attrrbuição a res
peito dos mais empr~gados; P•' rque no art. 15 
§ 16 não se empregão outras palavras que não 
sejào as qGe se lêm no citado artigu ào acto 
.addicional ; Pois pretendeu-se dar á!l assembléas 
proviociaes a respeito dos en1pregado• das pro
vincias o mesmo direitv que tinha a assemblóa 
getal quant•l aos empre~ados geraes. 

Julgo ter mostratlo que a necessidade de uma 
rnedida legislativa sobre a mater1a sujtlita, e qt~e 
lJ medida e a intelligencia off!lrt!ci<la pele. com
tníssão parece a mais conforme. 

Pelo que respeita á c~nsura de que o projecto é 
ínCDmt>leto, porque nada disse sobre as pensões, 
e ele que a commis~ào f,li inconsequente não aup
pondo nas s.ssembleas provinciaes o direito dt as 
decretar, quando reconhece nellas Cl de legislar 
sobrt< aposentadorias, julgo n;al merecida. 

A. com missão declarou no parEcer que não 
reco1•hecia nas assembléas provinciues o direito 
de _dar pe~sões. Para fixar esta intdligencia nada 
ma1s eon_vioha do que propõr a revo:;tação das 
le111 provJDCiaos que as concedesse~tr. Mas nem a 
cornmissão. tev~ presente leis semelhantes, nem 
e~ta IDtelllgencla é nova, e antes subsi·t~ de~de 
que a ass"n!bléa geral re~ogou uma lei de Sergipe, 
que concedia uma pensao, e e'ta tegra está em 
Vl~or_: uad.a .Pois era preciso propór. Nem a com
~lssao fOI Inconsequente em suas opiniões. Le
gislar sobre apo~entadorias de empregados não 
e o mPSlllO qne ds.r pe_nsões e merc~s, que pelo 
art. 1~2 da constrtuiçao só pertence ao poder 
eltecutiVO· O art. 15 § 16 da constituição refor
mou-se .Para se repartir com os C(•rpos legislativos 
provincJaes esta attribuição, mas o art. 102 não 
fol reformado p_ara se da~ a taes corpos o que por 
sua natureza so é t~roprro do pode.- eltecutivo. 

T_enho dit~ o que me occorre em defe:~:a do 
f'T?JeC~o, e arnda respond-.rei se houverem novas 
OOJ~cçoes, e emquanto as não ouvir creio que o 
proJecto deve ser approvado. 

O ~r. Souza. Franco: -Entro nesta dis
cussao para sustentar o projectQ, e especial
xnente pata lançar de aobre mim, e de sobre a 
c.ama!a dos Srs. deputados a censura que se lhe 
fez a1od_a h& pouco. de que todos os dias ataca 
a constituição do imperio e a tenta matar. E 0 

faz, disse o Sr. deputado da província das Alagôas, 
d iscutindo projecto,; de interpretação de artigos da 
lei das rerormas. 

E" ~xpresso no artigo do acto addici''"al que 
nos cas•>S de duvida .:ompete ao poder legislatiVO 
o dissulvêl·as int~rprPtando o artig•>, o n:lo s~i 
como se possa sustentar que nos não compita 
esta attribui<::\u. Pürém é tambem contra o meio 
quo se ·i~clara ,, ~r. deputado, e fundando-se 
tlú art. 173 !la con~tituiçào do imperio, pretendeu 
mostrar que só no coD't!ÇO das ses~ões seria coosti
tuciona\, e opponuna a interpretação de arligos do 
acto ><d·licioual. 

E' evid~nte em priH> ~i ro lugar que este exame 
de que trata o art. 173 da constitui~iio é o exame 
dos principies em ~:rande, da politica do recente 
pa><sad,,, •lO presente e do que convém para o 
futuro. E' o exam~ da administração no ponto de 
vista dos interesses gPraes e politic,,s , e a pra
tica do parlamento tem estabeleciuo que elle se 
faca na di"cussiio da falia do throno. Amesquinhai 
porém esta di><cussão: r~dazia a a.> ex,. me pratico de 
todas as queixas, de todas as duvidas de legisla
cão. e, meu D~us I Onde i riamos parar nesta co o
fusão do questões. 

Nesto mesu~<>, em projecto separado teria lugar 
este exame, e os r ... vos estylos. que Sll nos vem 
lembrar, serião anti-canstitucionaes, inadequados 
ao fim o peri~osos, muito peri~osos. 

A. constituição dá a cada uma das camaras, e pois 
a cada um dos seus membros, o direito dil pro
porem leis ; e quern lhes póde vedar este direito, 
ou mesmo restringil -o contra a constituição, 
sujeitando-o a certo tempo ? Ou no começo da 
sessão ou nada e contra a constituição vir-se-hia 
a admittir limitação, que ella não tolera . 

E' inadequado o estylo proposto, porque sujeita 
o paiz .á fatalidade dos de:<cuidos, e porque nin
guem f<e lembrasse de propôr a interpretação de 
uma duvida importante logo no começo da sessão 
tinha o paiz <le a aotlrer ató o anno seguinte. 
Seria como se o enfermo que é atacad,. parcial
mente se mandasse et'>perar por ataque geral para 
ser curaJo, ou se lhes estabelecesse regra de que 
serião curados juntos, de sorte -tue um tivesse 
de esperar muitos dias até o apparecimento de 
outros. 

As duvidas são verdadeiros maltls que muitas 
vezes trazem serias inconvenieutes que se devem 
rf\mediar quanto notes, e não bl\ obstaculos. ante~t 
póde convir que seja cada uma de p3r si, para 
não enwlver em um mesmo projecto materins 
beterogeneas ou oppostas. Ha quem duvide que 
serios embaraços tenhão provindo da falt11 de 
decis!io a respeito do direito que tenllão uu não as 
assembléas provinciaes de fazer leis para a apo· 
,;;~:ntadoria de seus empregados? E stl diversas 
assembléas e pre~ideocias se declarão em duvida, 
como censurar a commissão que, no desempenho 
de seu dever, propôz o projecto que se discute ? 

O estylo proposto é que póde trazer muitos 
perigos ; é dell~, e não do methodo seguido até 
agúra, que póue resultar a excessiva r~:petição de 
Retos interpretativos. Agora propõe-se e vota·se 
interpretação dA artigos da lei das reformas, 
quando sobre elles apparecem duvid:1s, represen
tações das autoridadl:ls, e se 1·econbece afinal que 
a duvida é procedente. Mas note-se que os actos 
int<"rprotativos têm sido mui raros. Designe-se 
porém uma época em que se trate especialmente 
desta mat~<ria, e vcr-se-ha qud o prurido de propôr 
e lembrar duvidas as augments. consideravelmente, 
vindo-se ao resultado justamente oppos~o ao que 
se tinha na intenção. O estylo seria pois muito pe
riguso por augmentar terrivelmente o prurido de 
in novações. 

A discussão fica adiada pela hora. 
Levanta-se a sessão. 
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PRESIDi:SCIA DO SR. YIDUZ TA.VARES 

Su:muaro.-Projecto concedendo loterias a i\lme. 
Simon. Outro is~n!Gndo a provincia do Ceará 
de recnaamento por cl.e:: annos.-Ordem do dia. 
-Approvação do projecto sobre aposentadoria 
de empregado-s pro1)inciaes.-Discussâo da re· 
.;o~ucão creando uma cadeira de direito admi· 
nistratiro . Discu1·sos dos Srs. França Leite, 
l!.fo1~ra Magalhaes, Rodrigues dos Santos, 
Rebouças, Lopes G:lma, Souzrr. Franco, e Sou•a 
Martins. -Orçamento da. marinha. Discw·sos 
dos Srs. Rebouças, ministro da marinha, Pei· 
xoto de Alencar e Junqueira. 

A's ':lez horo.s e tres quartos da manhã abre-se 
a sessão, lê-se e approva-se a acta da antece · 
dente. 

EXPRDIEN"rE 

Um officio do Sr. ministro J.o imperio, commu· 
nicando que S. M. o Imperador ficâr>\ inteirado 
das pessoas que formão a mesa da camara dos 
Srs. deputados no corrente mez.-Fica a camara 
inteirada. 

Outro do mesmo ministro, remettendo o reque
me;:,to de Janullrio Garcia Leal e José da Casta 
Lima, empreznrios da tactura da estrada que da 
villa da Constítuiçãl), na pruvincia de S. Paulo, 
segu.e até a barreira do Paraná, na de 1\htto
Grosso, reclamando o excesso das de,;pezas que 
fizerão na factura da esLrada.-A' segunda com 
missão de orçamento. 

Remette-se á tP.rceira commissão de orçamento 
o requerimento de D. Thomazia Maria Ptlrd1gào 
Ribeiro. 

Não ha mais expediente. 
Lê-se e approva-se a seguinte redacção: 
« Emendas approvadas pela camara dos depu· 

tados á proposta do gover-no sobre fixação de 
de furças terr-'l para o a:. no financeiro de 18!7-lS!tl. 

« A 88Sembléa g•ral legislativa resolve: 
a Em lugar de artigo un1co- diga-se art. 1.0 
« Art. 2.• AJditivo. O governo é desdê jll. au. 

torisado a >lar á força do exerc1to a organisaçii.o, 
que melhor convier, marcando a relaçào entre as 
diversas armas, de que ella se C<.,mpõe . 

« Paço da camara do< d>'putad .. s, 6 de Junho 
de 1846.-M. Odo,•ico Mendes.-Lopes Gama.
H. Fert·eira. Penna. 11 

Lêtn-~e os seguintes pareceres: 
L• « A assambléa legislativa da pr.wincia -te 

Santa Catharin:l pede duas loterias extrah1das na 
cõrte, para com o seu pr.,ducto auxiliar a obra 
da igreja parochi&l d>1 villa de S. José c>~hida 
em ruiuas. Parece á commissào que a C>\tn ><ra 
não deve votar despeza alg•1ma, e menos loterias 
para obras, que pelas le1s estlio a carg•> das 
rendas provinciaes e municipa .. s. ou dos rsspa· 
ctivos moradores. 

« Paço da camara dos deputados, 29 de Maio 
de 1846.-Mari.:.-Souza Franco.-Souza Mrar
tins. •• 

Foi approvado. 
2.• « A assembléa legislativa da província de 

Santa Catbarina pede tres loterias extrahidas 
nesta córte para coadjuvar a edificaçiio de um 
r:ovo ho~pital de caridade, visto não lhe permit· 
tirem os pe-tnenos meios de qu.e póde dispõr, 
supprir toda a avultada despeza de perto ae 
66:0008, que demanda aquella obra, para a qual 
comtudo já tem 20:000/lOOO. 

« Parece á c.:~mmissão de fazenda que esta 
camara não deve votar quantia alguma para 
despeza de obras que por lei estão tJ, cargo das 
rendas provinciaes, e menos por meio de lo
terias. 

«Paço da camara dos deputados. 30 de Maio 

de 1846.-Mariz.-Souza Franci).-Souza Mar
tins.» 

Adiado por pedir a palavra o Sr. Peixoto 
de Alencar . 

3. • « Verissimo dos Santos Caldas, prÕvedor 
da saude na porto da _capitlll do Maranhão, 
representa que tendo servtdo e te emprego desde 
1~ ~em ord~n~do _fixo, .e só percebendo o 
emolumento de mil re1s de cada navio estrangeiro, 
ou proc_edente d~ porto estrangeiro que visita, 
t .. l venc1meoto nao corresponde nem a() exercício 
a que se presta, nem ao lugar que occupa neste 
ramo de serviço publico : e pede á cam>tra dos 
Srs. deputados, que lhe estipule um ordenado 
fixo, q~e assegurR sua subsistencia e compense 
os serv1ço~ presta•ios, quer nessa repartição, quer 
n' outras posições, em que o fizerão eollocar. A 
segunda commissão do orçamento entende que a 
med1da reclat11ada por elle, j.i está provideociada 
por lei, e que por esse motivo deve recorrer ao 
governo. 

« P11ço da camara dos deputados, 3 de Junho 
de 18~6.-Machado de OlitJeira.-Souza Franca.» 

Foi approvado. 
4.• <c J<)se Luiz Alves, profes~or da lingua in

gleza no mun1cipio da cõrte, pede A camara dos 
Srs. deputados que sej~ elevado a 800$ o ordenado 
de 400/l. que é inherente á esse emprego, fundado 
pr!u~ipa~mente, e~ qu~ é estll o ordenado que 
ongmanamente foi arbitrado para esta cadeira, 
crl!ada em 1808, e quando a moeda metallica 
circulava ao par. A segunda com missão do orça
mento, par>~ poder emittir a sua opinião com conhe· 
cimento de causa, julga que ao governo se submetta 
este requerimento para que haja de informar sobre 
o ubjecto que elle contém. 

<c Paço da camara dos deput ados, 3 de Junho de 
1846.-Ma•:hado de OlitJeira.-Sou.:a França.
J . M. Wanderley. » 

Foi approvado. 
5 .• « A commi~são de neg<Jcios ecclesiasticos, a 

quem foi presente o requerimeuto do Sr. Domingos 
da Rocha Viauna, cura collado da cathedral e 
!reguezie~ de Nossa Senhora da V1ctoria em 
S. Luiz do Maranhão, reclamando o pleno exer· 
cicio dos seus dirt:Htos, contra o que pretende o 
cabido da mesma cathedral, que não obstante ser 
o supplic•nte collado, ainda quer exercar as func· 
çõ•:s de c•ua habitual, em ')Ue se acha de p.1sse 
á respeito da catbedral a freguezia mencionadas, 
entende que o vuto do Exm. bispo do Maranhão 
subre es::~a questão muito concorrerá para orientar 
o juízo da comm1ssã 1, e é P•>r isso que reqner 
qu11 pdo intermedio do govt~rno seja ouvido aquelle 
prelado. 

« Paço da camara dos deputados, 3 de Jnnh.l 
de 18!6.-Padr<~ Thoma. Pompeu de Souza Brazil. 
-A. Pinto de .1\{endonçcs.-Bispo, conde capellão· 
mór. » 

Foi approvado. 
Julga-se obj_ecto de deliberação e vai a imprimir 

o se~umte proJecto: 
• Mu1e. Simon, actriz da extincta companhia 

dramatic•• do thea~ro francez, requer a esta au
gu.st>l camara a concessão de uma loteria por 
espaço de quatro annos successivos, para o fim 
de auxiliar a manutençl' <: de uma nova companhia 
dratuatica franceza qu.e ll supplicante se propõe 
estabelecer nesta cõrte, para o que intenta ir 
contractar em França os actores necessarios, no 
caso de ser favorecida com a concessão das loterias 
que requer. 

« A commissii.o de fazMda, considerando que 
esta camara já em lSU fez igu.al concessão ao 
fraucez Erne,;to Gervaise, e que a continuação do~ 
represent:\ção dos· dn.mas fraucezes , que tanto 
divert1ão a uma parte considera v.el do publico da 
capital, tem sido Interrompida talvez por falta de 
semelhante soceorro, considerando mais· que esta 
augusta camara jã tem !~ito iguaes concessões. • 
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companhia Italiana de S. Pedro de Alcantara, _e 
a companhia nacional dirigida pelo actor Joao 
Caetano dos Santos, julga ,;er mui coherente com 
os precedentes e com a_s vista_s que t~m dominado 
no seio da representaçao nacwnal fazer uma r"n
cessão identica á co!!'panhia dramatica frauceza 
que a supplicante ~~ pr~põP. a contractar, e _por 
tsso propõe f1 cons1aeraçao da camara o segu10te 
projecto de resolução: 

" Art. 1.o Fica con.:edida á companhia drama
tica franceza que houver de. contractar Mme. 
Simon, ou outro qualquer que melhores garantias 
off.: reça, uma loteria annual por espaço de quatro 
sonos, segundo o m~smo plano das concedidas ao 
tbMtro de S. Pedro de Alcantara. 

" Art. 2. • O governo é autorisado a exigir as 
gRrantias convenientes para que o producto das 
loterias concedidas tenhão a devida applicação. 

11 Art. 3.• Ficão revogadas todas as di~posições 
em contrario. 

cr Sala das commissões da eamar" dos Srs. 
deputados, ~<os 4 de Junho de 1846. - SQu::a. 
Martins.- Souza Franco.» 

« Vencido, porqut~ sou contrario á concessão dP. 
loterias, principalmente as que têm pur objecto 
divertimentos como o de qu11 se trata, que entendo 
deverem ser mllntidos á custa de quem os goza.-
4 de Junho de 1846.- Ma1·i..-. 11 

Le·se e fica adiado o seguinte parecer: 
11 O parocbo da frt!guezia de Sant' Anna desta 

côrte pede uma loteria para o concerto de que diz 
carecer a igreja parochial. 

o: Parece á ccmmissão que , pertencendo ao 
governo conhecer d!l ruina do ed1ficio para se 
reparar a parte delle que o deva ser pell\ renda 
rublica, e supprir a quantia para isso necessaria 
pelo credito que lbe foi dado na lei do orçamento 
J>ara obras do m11nicipio, ou, quando jã não seja 
bastante pedir ao corpo legislativo o que fôr 
necessario e devido, na fórma das leis, não deve 
ser attendida a pretenção do supplicante por esta 
camara. 

« Paço da cam•ua dos deputados, 29 de Maio 
de 1846. - Mari.:. - Sou;a Franco. - Sou;a. 
Martins. 11 

O Sa. CARVAI.!Io :& SILVA : - Tenho negocio 
urgente a pr<•pór. 

O Sn. P~tEsmE~TE:- Tem a palavra. 
os~. Oarvu.lbo e Sllva:-Sr. presidente, 

eõl pedl a palavra p:•ra ro!!'ar que se Ua o projecto 
que off~rtci no sabbauo, mns que não foi litlo, e 
que t~ocbtl de bastante uecessidade qu(\ quaato antes 
pas•e na casa, afim de se .,vitar qu11lqu~r rl!cru· 
tamento que possa haver na p1·uvincia do Ce11rá, 
que se acha sem braços, e que He se lhe tirarem 
os que não podem ser ~scapos do recrutamento, 
talvez tenhamos cc•nsequen•;Ja~ terriveis. 

A urgcncia é apoiada e approvada sem debate. 
E' l~do o 8egu.mte projecto do nobre dE:putado, 

que é JUip;ado obJecto d~ deliberação: 
u A a•sembléa geral legblativa resolve: 

Não se achando na sala o Sr. Ferreira Penna, 
que tluba a palavra, e não havendo mais quem 
p~ça, dá-se a materia por discutida. 

O projecto é adoptado com a emenda, e re· 
metlido á commiHsão d~ redacção. 

Segue-se a discu~são do seguinte projecto vindo 
do senado: 

« Em cada um do" cursos jurídicos de S. Paulo 
e Olmda haverá uma cadeira de direito adminis
trativo no 5• anno, passando a de economia 
politica para o primeiro. » 

O Sr. F•·anca Leltc:-Votando por esta 
creação, de~ejo nddiciona!' a de outra cadeira: a 
cadeira de direito romano que o governo poderá 
a~dic1onar ao anno que julgar mais conve
niente, mas que, na minha opinião, deve S!lr ao 
1• anno. 

E' lida e apoiada a seguinte emenda do nobre 
deputado: 

« Accrescente-se ao art. 1•-e outra de instituta 
romana.» 
~ Sr. Moura Maga.lhâes:-Eu peço o 

ad111mento desta materia ; não desejo que altere
mo~ o plano dos cursos j1nídicos sem bastante 
conhecimento de causa. v~;.) que o projecto altera 
o plano d~stt-~ ~urs·>s • manda qu~ a economia 
polttJca ser~ ens10ada no 1• anno, e o direito 
e.dmini~trativo no 5o; talvez nlio sE>ja muito 
convemeute que a economia política seja eusinada 
no 1• anuo sem qu" o alumno tenha trabalhos 
prévios (apoiados), sem qua tenha um curso de 
direito publico para poder bem entender esta 
materia. Ora, o nobre deputado quer que se 
crêe uma caueira de direito romano : vou com 
esta opinião ; ha muito tempo que emitti a idea 
de que não se po<iia estu•iar verdadeiramente 
direito civil sem quE" 1<e estudasse a fonte donde 
elle dimana. Altin1 disto, o direito roman<l entre 
nós é direito sub•idiario; o junsconsulto não 
póJo verdadeiramente advogar, não póde ser 
verdadt!iro juiz sa nilo sabtl béru o direito ro
man ,), porque tem de recorrer <lm muitos casos 
a ellto; e a lei da 18 de A~o,.tn de 17G~~ o considera 
como direito tiUbsidilsrio. O nobre dt:putado quer 
que o a1rdto romano vá para o lo anno : mas 
rcllicta que fica est~ •wno com tres cadeiras, 
pnrque o senadu quer tarnbem oue a economia 
politica volva para o lo anno. Eu entendo que 
uão poderern•lS a este respllit" tu111ar una& deli
b-raç•io ac~rtlltla som quu este ne~ocio vá á 
couamissão ; a C••mnliSS:lO de iustrucção publica 
que pese o project" do semld,,, que pese a emenda 
do nobre deputado, é. qual dou o meu assl'ntí
meuto. e entáo apresente um plano mais re~ular 
da rE:formu dos estudos; dir-nos-ba onde convirá 
qu~ St!ja ct~llocad:l a cadeira de direito adminis
trntivo. T11lvez seja nece~sario en>~inar o direito 
aaministrativo juntamente com o direito muni
cipal, formar de ambos uma cadeira, ande se deve 
iutro<IIIZir a cad<lira de direito romano, a de 
econon11a politic>A, e assim por diante. Como en
tendo que não podemos delib11rlircom conhecimento 
de caasa sem que este negocio seja examinado 
pela com missão competente, mando o m .. c reque· 
rimer.to à mesa. 

E' lido e apoiado o seguinte requerimento do 
nobre deputado: 

« Artigo unico. A província do Ceará fica isenta 
do recrutamtnto de marinha e l•linba do exercito 
por espaço de 10 annol', attendendo·se ã falta 
de b~aços pela emigração e mortandade que tem 
sofl:~1~0 com a secca, ficando revogadu as dis· 
postçoes em contrario. 

« Paç_o da camara doa deputados, 8 de Junho 
de 184.6.-0 deputado José Vieira Rodrigues de 
Carvalho e Silva. » 

• R"queiro que o projecto e a emenda se)ii.O 
remettidos à commissào de instrucçào publica 
para anterpõr o seu parecer, apresentando, como 
julgar maia conveniente. um plano de reformas 
d.e . estud<.~s para as escolas jurídicas do im
peno.» 

«. Foi _julgado objecto de deliberação, e mandou· 
se 1mpnm11-o.-8 de Junb.o de 1846.-Días de 
Carvalho.» 

ORDEM DO DIA 

Continúa a terceira discussão do projecto n. 139 
eom a emenda do Sr • .A.ntão. 

O Sr. :Rodrlgues dos Santo11:-Eu pedi 
a palavra unicamente para levar á presença do 
nobre deputado, autor do requerimento, alRumal! 
observações que me suggerio o seu discurso, e 
com as quaes desejo ver se consigo modificar a 
sua opinião. 
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O nobre deputado não contestou a utilid~de da 

creação das duas cadeiras, ant6s, de uma maneira 
muito lucida, demonstrou a urg.mttl necessid11de 
que ha da creação da cadeira de d1reilo romano 
nos nossos cursos jurídicos: disp~nso-me pois 
de accrescentar qualquer rf'tl<!xiio a este respeito. 
Pelo qutt pertence á creo.çiio de direito admii1is· 
trativo, presumo que a sua utilidade não póde 
ser contestada~ o sent>d<> a reconheceu, e eu 
cuido que a camara não poderá negai-a : qual é 
pois o motivo que faz o nobre deputado hesitnr 
em dar a sua approv.ação desde já á resolução ? 
E' o receio de que, sem bem meditado exame. 
vamos alterar o plano dos estudos dos cursos 
jurirlicos , que vamos cnllocar algumas destas 
cadeiras em annos que não sejão os mais conve · 
nient~s, que vamos emfirn crear embaraços que 
difficultem a boa mnrcha dos estudos destes esta
belecimentos litterarios; mas permittirá ~ nobre 
deputado que lhe pondere que est'l rec~io, em 
minha opinião, não é bastante para adiar o pro
jacto, P•Jrque a de•ignação do plano dus estudos 
não é muito compet<!ute da camara; cuido que 
este objecto é maid prol)rio õe regulamentos ; o. 
governo, depois de eonsult•1s feitas (l congregação 
e aos hoa:ens litteratus está mais habilitado para 
designar qu~es são os annoR a 'lUe devem ser 
addicionadas e~tas cad~iras. DAmilto p•)is de mim 
toda a intervenção nesta materia; quero unica
mente que a camara declare a neces~idade da 
creação d&s duas cadeiras, e deix.o inteiramente 
ao governo o cuidar de cullocal-as nos annos que 
julgar mais ccnveniente. 

Sendo esta a minha opinião. €Stou resolvido, 
ao menos emquanto novas razões não me con
vencerem do contrario , a votar contra o adia
mento. 

O Sr. Rebouças:- Pele- que se tem dito 
na casa sobre a discussão dest~> pr.-,jecto vê -se 
desejo üe prover uma necessidade que ha ; do 
pouco 9ue tenho ouvido podemos inferir que a 
casa nao 11pprova que os estudos de t>CODomia 
pc·litica precedão os outros, pert.~nçiio á disciplina 
do primeír.1 anno ; por consequencia, lambem a 
~as·~ não esta de ac~ord? a que os estudantH:> que 
JIÍ tem passado o pnmeiro anno estudem economir. 
pol1tica em qualquer dos annos cons,;cutivos. 
Ora, não estaudo a camara de accordn n:1 ordem 
da~ disc!plinus ou estudos do~ Cltrsos jurídicos, 
necessano e que as emendas que se to;uhào da 
propõr ao projecto tratPm da c"ordenação de,;tes 
estudo!<, e parli que ellss satu.<façiio an intuitn 
da CI\Rlara, c•mvém qne sl'jào pP-nsadas, formuhdas 
por uma commissão. Creio =iUe é este o fim do 
requerimentn. 

Em verdade parece QUP, não sendo todas as 
cabeças a<!_apt~das ao estudo de economia politica, 
pc~q~e. nao e sómente um estudo de repetir 
prulCIPIOS , mas de applical-os ás diff<lrentes 
circum_staucias para que sejão proveitosas ; é ne· 
cessano ter uma cabeça muito bem organisada 
e coração multo patriotico para que com proveito 
s~ possa estudar _tal ma~eria, não parece conve
ment.e que ella seJa a pnmeira •'rn um curso de 
sciencia!' políticas e sociaf's. Parece-me que o 
estudo de econ001ia politica, assim con:o o da 
administração, deve ser o complemento de todos 
os e~tudos .9ue tenbiio de f,,rmar uma pessoa 
que se propoe a profrl,;sorar as sciencias sociaes 
e especialn,ente as leis positivas do seu pdz. ' 

Or:-o, não me p11rece conven1ente que passe un:a 
emenda de•ta casa que di~a simplesmente : -a 
cade1ra de economia politica torna ao quinto 
anno, ou será estudada no sexto anno e a da 
administração será no quinto -. A c~dt<ira da 
adminis_tração é como complemento dos estudos 
em razao de se conbecer que o estudo da admi
nistraç~o é o estudo da applicação dos differentes 
conhecimentos das sciencias sociaes, da legislação 

'l'OilO t 

gP.r_al de um paiz, díl legi&lação provinelal, mu
nicipal, dos conheciment•JP de todas as condições 
naturacls, dos conhecimentos de toda a sciencia 
commercial, da economia política applicada: tudo 
lato_ constitue a sciencia da administração ; e 
assim com '' a sciencia da administração é coufo 
complemento do curso de sciencias sociaes · e 
jurídicas, a cconomil\ politic~ deve, quanto a 
mi_m, pr.oced<·r "'.? estu..lo da administração. Mas, 
se)a a:<sim ou nao, o caso é que, a respeito de 
mudança de cadeira e accrescentamentos de 
outras, tudo isto deve ser mt>ditado na commissão 
de instrucção publica. 

O Sr. Moura Magalhães:- A legislatura 
do Brazil, tantu a respeito dos mesmos cursos juri· 
dicos, como a re_speito das escolas de medicina, 
tem marcado os estudos que se ~ev~m s .. guir ; 
o que tem ficaJo ao governo tem s1do o methodo, 
qulles devem ser os compe•1dios, o regimen eco
nomico das escolas, etc. Ora, sendo isto assim, 
vejo que hn necessidade da que siga o mesmo 
nesta occasiào. O nobre -Jep~ttad·~ vê que o 
projecto do senado altera inteiramente o plano 
de estudos, mandando que a economia politica 
se ensine no pri:neiro anno, que o llireltoadmi. 
nis~rativo seja ensinado no quinto, o que talvez 
n:io seja conveniente f·•zer-se. Além disto todos 
coo1hecemos a uecess:d>~de du crear-se uma cadeira 
de direito romano: esh. cadeira deve acompanhar 
o alumno desde os seus primeiros ens,lios jurí
dicos ; o direita r •mano devP. ser ensinado logo 
no começo. Ora, s~ndo assim, tendo-se de 
ensinar no primeiro anuo o direito natural e a 
ecouomia polit1ca, ahi vão tres cadeiras, e isto 
é nHtito est•1do para o alumno do primeiro 
anno. Talvez que alguma c:1deira que existe 
segundo n organisação actual deva ficar annexa 
a outra; tal é, por eX•! mpl•J, a cadeira de direito 
criminal, que tlll\"eZ niio SP-ja mataria para 
preencher o curso d~ um anHo. O nobre deputado 
talvez reconheç-1 a necessid11de de mais alguma 
cadeira subsidiari11 no curso jurídico, talvez reco
nheça a necessidade de que o jurisconsulto seja 
previan:ente examinado, tenha noções, aquellas 
que s>io precisa<, da medicina legal, que seja 
preciso uma cadeira subsidiaria, não uma cadeira 
pr•)funda como se vn11ina nRS escolas de medi
cina, porém certa cadeira qu~ póde estar annexa 
a outra, para que o individuo tenha noções 
essP.nciaes llfim <le se podP.r bem dP.'!envolver na 
pratica, quando se aprP.s~ntão questões a re11pei to 
d11s quaes ha tanta reltiçiio entre a medicina o a 
jurisprudencia. 

Ora, se os nossos cursos, da manPira por que 
está~, ainda não têm u~ plano verdadeiro de 
estudoR, como quer o nobre deputajo que não 
passe o adiamento, que a commissão trate de 
examinar cuidados'lmente esta materia para apre
sentBr um plano mais systclmatico? Não reco
nhece que o segundo anno está muito sobrecar
re~ado ? Que não .! possível snsinar direito 
publico das gentes, diplomacia, e analyse da 
constituição em um só anno? Eu reg1 esta 
cadeira, posso dizer alguma c~usa sobra ella ; 
nunca pude preencher o que determina a ld, e 
creio que ninguem póde ensinar em um só anno 
essas materias, só se dér lições muito perfun
ctariamente. Creio que fui um dos lentes traba
lhadora~, mas apenas pude dar algumas lições 
de direito das g entes, nuuca pude ensi••ar 
diplomacia ; nunca pude dizer nada de direito 
mercantil . sahll·Se dalli sem &d saber o necessario 
a este respeito. 

Ora, á vista disto que o nobre deputado ha de 
reconhecer, o embaraço em se adaptar o projecto 
tal qual veio do senado. No men entender, 
economia política não se póde ensinar bem no 
primeiro anno ; recordo-me que a reforma f11ita 
na universidade de Coimbra çolloca esta mataria 

39 
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no quinto anno, porque é um estudo de muita 
observação, de muita pratica, é o complexo de 
muitos outros ramos ; é preci:;o que o alumno 
para bem entender econ~mia politica tenha noçÕ<lS 
profundas de direito publico universal, e mesmo 
de dire1to positivo do p•liz. 

Vê-se pois qut> não ha razão plausível para 
impugnar o adiamento ; tres cadeiras em um 
anno não é possível. Quanto ~ cadeira de instituta 
romana, é ella essencialissima. Quando todas 
as universidaJ.es adoptão o direito romano, quando 
na Allemanba se faz um estudo profundo deste 
direito, quando a França o adopta e na Inglaterr~ 
é direitú subsidiario em muitas partes, entre 
nós ha de haver ignorancia total deste direito ? 
E11 não q11ero que se ensine o direito romano 
como se ensin11va na universidade de Coimbra, 
em que havia direito romano no primeiro anuo, 
r.o terceiro, no quarto, e ainda no quinto ; mas 
uma aula em qut~ · se ensine a instituta dol 
Jastioianno á necessario. Sem isto não é pos· 
sivel ser prof11ndo em jurisprudencia ; a cada 
passo estamos aqui emittindo regras de direito ; 
onde se achão ellas 1 Não se sabe. Constante
mente se usa nas ordenações-conforme o direito 
romano ;-é qual é o direito romano 1 O alumno 
não sabe, ignora. Se se reconhece a necessidade 
desta cadeira, e preciso creal-a ; mas oude? No 
primeiro auno não é possível com a outra cadeira 
como quer o senado. 

Vá pois o negocio a uma eommissão; ella que 
exnmine, e apresente o melhor plano de estudos. 
Não desejo que se leve o curso a cinco annus, 
mas poder-se-ha collocar tres cadeiras no quinto 
anno; outras tantas no quarto, quando o alumno 
estiver m11is adiantado. Ta!vez, como disse, seja 
necessaria uma cadeira de medicina legal, para 
que não sáia o alumno do curso jurídico igno
rando esta materia. Assim como nas escnlas 
medicas se aprendem materias que chamarei 
subsidiarias, taes como a botanica, a physica, a 
cbimic•l etc., tambem convém que . o alumno 
jurídico tenha algumas noções de medicina legal; 
qu<l se lhe não de diploma sem que pa<se por um 
exame a este respeito. Não haja embora um!\ 
cadeira positiva de medicina legal no curso jurí
dico, mas seja obrigado o alumno a ouvir alíunde 
a um professor, a um homem versado uesta 
mnteria. 

l•~si~to na opiniã<) de que o nei;ocio vá a uma 
commissão. Qu11ndo se trata da educação da 
mocidade, quHndo SM trata da in~trucç1io elevada 
ou mesmo primaria, é preciso que sáuio leis 
desta casa couvinhaveis aos interesses publicos · 
são materias que devem ser muit•J pt~nsadas. ' 

O Sr. Lopes Ga.JD.u.:-0 illustre deputado 
que aca~a de fullar prevenia em parte Rl~:umas 
das razoes_que eu pretendia produzir em favor do 
seu requenmento. 

O ~obre deputado por S. Paulo, quo impugnou 
o ndtamento, ba de me perdoar; parece·mtl q11e 
coofund10 regulamento do governo com planos 
de estudo. Eu faço muita dtfferença entro uma e 
outr~ cousa : um plano de estudos é um systema 
e ob~ecto de tanta importancia não deve, quant~ 
a mtm, ser co~fiado ao governo; da mesma sorte 
que u_m negocto d." ~era administração. Taes 
matenas d~ve!D pnmetramente ser mO<litadas por 
uma comm1ssao, e depois passar por urna dis
cuss~o, e discussão muito elaborada porque 
formao um systema, que não é cousa de ~omento · 
talvez seja mister metter a mão em todos o~ 
estudos dos cursos jurídicos; talvez seja melhor 
por. exemplo, se~;-.rar as sciencias jurídicas da~ 
aoctaes, de rnanetra que uns que têm talento para 
as scie!lcias sociaes se dediq~em só. a e lias, que 
os mats que querem seguu as JUrídicas 89 
appliquem só a este curso. etc., etc. E11 tenho 
observado que no curso jurídico de Olinda ha 

duas cadeiras principalmente, ás quaes a mór 
parte dos estudantes quasi nada se applicão, 
que pass>lo por elhs, seg11ndo o dito vulgar, como 
o cão pela vinha vindimsda, que são a .:adeira 
de economia política e a de direito ecclesiastico. 

Q11anto ao tempo de cinco annos, o meu illustre 
coliPg~. autor do requerimento, quer que se 
conservem ; mas ha de me perrr.ittir que eu des
convenba nisto da su11 respeilavel·opinii:o: talvez 
s .. ja melhor que esses estudos estendiio·se a 
seis annos, porque não julgãn haver necessidade 
alguma de abarrotar o pniz de bachareis : jà os 
ha em tão grande numero, que este genero por 
assi~ diz~r, superabunda no mercado. Para que 
pois de propo~i to augmentar cadeiras dentro dos 
cinco annos? Logo que se augmentão cacteiras, 
e o curso torna-se mais complexo em dlfl:ereotes 
ramos de estudos, porque se não estabelecerá que 
seja de seis ou sete annos 1 Não sei que mal 6e 
seg11iria dahi, nem com isso pôr·se-bia em perigo 
a salvação da patrh. Sete annos se requerem 
para a formatura em as nossas duas academias 
de medicina. Bom seria tambem que se tratasse 
do collegio das artes, que é um mare magnum 
que precisa reforma radical, porque os estudos 
deste collegio não estão ao par das luzes do 
sec11lo. (Apoiados·) Ainda ha pouco é que um 
digno professor do collegio das artes de Olinda, 
por seus meros esforços, deixou de ensinar a 
philosophia por ..• 

O Sa. M. lliGALHÃEs:-Por Gen11ense. 
O Sa. LoPES G.&.M.\:-Sim, senhor; mas nàD é 

só o Genuense; cada professDr póde adoptar o 
comp~>ndio que lha parece, e de ordinario a 
congregação dos lentes ap9rova tudo, porque não 
tem o preciso tempo de examinar todas as disci· 
plinas preparatorias que devem formar um sys· 
tema de estuios regul••r, bem concebido e metbO· 
dico. Mas ah I senhores I parece-me que o nosso 
Brazil a respeito de instru.:çào publica, quer 
;>rimAria. quer secundaria, ainda está no se
culo XVIII. (Apoiados.) E então o acto addlcíona 
VeÍ•), a me11 ver, aggravar-nos o mal a este 1·e~peito. 

O Sn. M. FRANco:-Não apoiado. 
O ~a. LoPES GA:.rA:-ExplicRr ·me-hei. E11 en

tendo que as nações "6 se gnvernão segundo as 
opiciões que nella>~ dominão: sno os princípios os 
que governào o mundo; dos princ1pios formào·Bd 
os co~lumes, o.; habitas, ele. ; mas uma llllÇào 
toda dividida em ass•:mblolaa provinciaes, cada 
uma düs quncs mllnda .. .nainar o que lhe pnreeft, 
nà,, pó.le t~r identidade de sentimentos. Jn hl)uve 
um·• a~l!~rnblé,, ·~ue mandou por lei que nas escolas 
primarins s~ <lésst~ a ler aos meninos as Palavra$ 
de um Crente de Lameuais ... 

O Sa. C, B.\sTos:-Fol o regulamento do go· 
verno. 

O Sa. LoPES G.\::IU.:-Em resultado vem a ser o 
mesmo. Uma Ilação neste estado nãD sei o que 
possa fazer a respeito da inslrucção publica. Aqui, 
por exemplo, ensina-se a pbilosophia sensualista, 
alli a espiritualista, acolá achar-se-hão mestres 
que ensinem o pantbeisn:~o, f.iUe aliás anda muito 
em voga uas escolas da França. Além disto, não 
ba entre uós um plano, Alio ha um systema, n~o 
ha uma doutrina uniforme. 

Eu entendo que uma nação que está debaixo do 
mesmo regimen politic? deve ser dirigida pelos 
mesmos priucipios geraes: o acto addicional, 
nesto& parte, fez-nos um grande damno, por haver 
dado ás pro>vincias o que devia, em me11 fraco 
entender, t~r dado ao governo da união. Outrosim, 
e a cadeira dol rhetorica? Senhores (devo confessar 
uma cousa em descarga de minha consciencia), 
eu ensinei vinte e tres annos rhetoríca segundo me 
mandavão ensinar, porque havia um programma; 
ensinei verdadeirarnente um carunchoso la~im do 
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tempo de Quintiliano ; de maneira que a arte 
oratoria, tão iruportaote, m~rmeute no nosso sys· 
terna, e ensinada ainda _ho)e segundo ú~ p~ece1tOt1 
oratorios do tempo de Qu1nt•ilano; de 01ane1ra quP, 
sabindo de taes aulas, poderá. o moço diz~ r como 
é que em latim ~e dizião as co~sas ; mas como 
se deve dizer em pCirtuguez nao .;abe segura· 

O Sn.SouZA. FRANco:-Esse exemplo não póde nos 
servir muito, ao menos emquanto a creação de 
novos estudos não permitte sua maior subdivisão 
em especialidades, caso em que póde convir que 
se aprofunde tambem o . direito romano, o que 
agora seria impossível aos nosso~ estudantes. 

mE~\~· cadeira devia sP.r substituída por outra de 
rhetorica ou de eloquencia portugueza. Mas a 
língua portugueza e cousa que se apre~de . nas 
n,1vellas franc•zas I Um moço, tendo um hvn;,ho 
francez, douradínbo, >abe perfeitamente o portu· 
guez. Mas em verllade, como póde !aliar ou 
escrever capazmente o p<'rt~guez ern uma _lmgua 
qu em i~uCira a sua elocuçao? Qu em nao lhe 
conhece a indoit' , o caracter, os recursos, as gruças, 
as belltzas proprias, os idioti~n~o,; , etc., et~. ? 
Não comprehendo como na rhetonca toda latina 
de Quintili~no se possa estudar a >lrte de bem 
dizer em portuguez. 

Tambem não sei C•lmo se possa julgar tão difficil 
a cadeira de direito administrativo, salvo a 
suppór-se ecra~am .,nte que nella se vão aprender 
todos os conhecimentos neces<uios ao homem 
político e bom aclministrRdor. Ha porém en17ano 
nesta idéa, e nesta cadeira só tem de ensinar-se 
princípios de administração em geral, e de 
exumi11ar-se a legislação politica e administrativa 
do paiz em relaçãü c"m esta, e suas vantagens e 
ddeitos. Os mais conhec;mentos sii.o objectos de 
outras cadeiras que a devem preceder e formar o 
homem de e~tado. 

R -.sumindo o meu discurso, voto pelo adia~en~o 
pura quo o projecto _com a emenda vá á com~mssao 
de instrucçao publica, afim de que orgalllse u!Il 
plano de estudos d<;!S cu~sos, ~ este trabalho seja 
aqui posto em a dev1da d1scus~ao. 

o Sr. Souza. Franco,-Votarei pelo adia
mento proposto pelo honrad<) deputado por M><ra· 
nbão com algumas explicações qu~ têm por fim o 
desenvo\Yimento da idéa deste projecto. Eu e~ · 
tendo que a simples crea<;ã& de uma ou mat!! 
cadeiras de ensino nos cursos jur~dicos te:•d~'~ a 
conf11ndir o ensino e a exagerar os ~~co~ven1ente!! 
que ora se notão de fa_lt~ de ~specu•l~dades nos 
diver:>os ramos de admm1straçao publica. 

Censura-se geralm6nte o ab;.~so de segui~ ao 
medmo tempo um in~ividuo d1vers11_s ~arre!ras, 
e ser magistrado, presldtlnte de provmc1a, d1plo · 
mata e Deus · sabe o que mais, e como que :~e 
não quer ver que isto provém tambem da forma
tura em scieucios diversa$, do que re~ulta que 
cada novo bachuel Sll julga apto para t~das as 
profissões scienti6.cns, e muitas . vezf:..S nao està 
habilitado para nenhuma. A._ leg1slaçao e ~stylos 
faz o resto, e dabi a confusao das _protissoe~ .. 

Ora, augmentar mais uma c.a~e1ra de d1re1to 
administrativo e outra de med1c1na legal,_ é ou 
amontoar materins que virãõ 1\ ser mal ensmadas 
nos limitados ann->s de formatura, ou augf:lle!l· 
tadoa estes mal comprebendidos pela ma1cna 
dos alumnoà, cuja capacidl(de uão póde es~en· 
der-~e " possuir tantas e tão diversas mater~as. 
N~ste casu o que pede a ~ep;ul~ridade d~ ensmo~ 

e sobret11do a boa admtn1straçau do pa1z, é qu" 
desde as academias comece a separação das pro· 
iis~ões, 'l que crcando-se ~s eadeiral! l~m~r~das! 
se distribua melhor o ensmo, e se subd1_V1~ao a .. 
formaturas havendo as diversas para os )unscon· 
sul tos, pa;a os administrador~s, financeiro>! . tl 
diplomatas, e tnlvez uma tercetra para . m_ate~1as 
ecclesiasticas. Assim ter-se-b1ào espec1al1daaP.~, 
e alterada a legislação respectiva, . s~ podena 
separar a c11rreira j~di_ciari~ da admmist~atlva, 
e obtér-~e juizes ma1s In~ell1gentes, e pres1der:ttes 
de província, diplomatas, etc. , etc., mazs esp~c1aes 
e mais assiduos em seus ramos de profissao. 

Quanto ao direito romano, permiLtão que duvid_e 
de sua necessidade e da vantagen1 do estabeleci· 
menta desta cadeira. O que nelle se enco_ntra de 
princípios geraes est!\ melb~r desenvolv1do ~o~ 
diversos autores que têm escnpto sobre a ma~ena. 
e o que ha de especial, ? que d•z respeito. ã 
legislação romana, e seus d1versos factos, duv1do 
que haja muita vantagem em sobrecarregnr com 
elles a memoria dos estudantes. Seria faz~l-<!s 
ju.risconsultos romanos, e nós os queremos prtncl· 
pahnente jurisconsultos brazileiroa. 

O Sa. Momu :MA.GALHiEs t - E o exemplo da 
França e da Allemanha ? 

Voto pelo adiamento, eomtanto que a commissiio, 
propond t) a creação de mais duas cadeiras, separe 
o ensino em d nus cursos, judiciario e administra
tivo. e melhor distribua as mataria~ que devem 
completar cada um deste~ cursos de sciencias. 

o sr .sou:.oa. Ma.rtina:-Eu cuido que não se 
pôde fazer uma reforma geral dos cursos jurídicos 
sem haver uma reforma dos estudos do paiz. E' 
preciso r~formarem-se os estudos supE>rior, secun
dari<>, e até mesmo o primaria, porque tudo quanto 
existe a este respeito não satisfaz as idP.as do 
scculo em que nos achamos. O inconveniente 
do~ mãos estudos de direito não provém tanto, 
como pareceu ao nobre deputado por Pernambuco, 
dos poucos annos que se exigem par:\ a formatura 
nos cursos jurídicos. Creia o nobre deputado que 
reconheço a inst1fficiencia dos annos que se exigem 
para o estudo de direito; porém não é na falta de 
cadeira~ de direito que existe o inconveniente; a 
falta consiste na .deticiencia dos estudos prepara· 
torios. O estudante que vai para o curso R prender 
estudos superiores sem ter aprendido sufliciente· 
mente os preparatorios não poderâ fazer progresso, 
gastarA tempo inutihnente : pelo contrario, o 
est11dante que tiver feito hem os seus preparatorios, 
nã<> taes quaes se fazem actualmente, adquirirá 
facilmente o conhecimento das matarias a que se 
vai applicar. 

Nós precisamos de collegios, precisamcs de 
lycéos regularmente estabelecidos, como existem 
na Eurüpa, nos paízes onde >c~e entende de educação 
publica, onde um individuo q11.alquer que BB 
propõe aos estudos universit&:rios não pódé ser 
admitiido a clles sem ter um dzplom•l de bacharel 
formado em letras. Eite bacharelato em letras 
não deve co11sistir sómente n,:,s estudos mesquinhos 
e mal ensinados que act11almente se dão . na11 
no~~;aa aulas preparatorias. Nestlis aulas prepara
toriaa ensina ·Se em geral e muito mal as materia:s 
apont11das na lei ; porém outras h a ele que mesmo 
náo se dá a menor noção. A~ mathematicas náo 
são en~inadas, mal se ensin~r. a Áritbmetica ; não 
passão de perfeita illusão as noçõc:J de geometria; 
a maior uarte dos estudantes não sabem naJa 
della; não 11e ensina nada de algebra, nada do 
calculo. Já o nobre deputado indicou o máu 
methcdo seguido no ensino da rhetorica ; éU 
accrescen\arei mais que não se ensinão principias 
de scieneias naturaes, nada de chimica, nada de 
pilysica, nada de princlpios de astronomia, que 
se aprendem ero toda~ as aulas de preparatoríos 
na Europa. _ 

A vista de tudo isto, uma cadeira que se propoe 
aos estudos de direito sem nenhum desses conheci
mentos elementare~5, qu.e progress·o póde fazer 
n 'uma uuiversidade 'f Por eonsequencia, a reforma 
dos cursos jurídicos consiste principalmente na 
rerorma dos estudos prep1ratorios : nii,o é com 
estas causas que se podem reformar 011 cursos 
jurídicos. Voto portanto pelo adiamento. 

A <liaeuSBão ftea adiada pela hora. 
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SEGUNDA PARTE DA ORDEM: DO DIA 

ORÇAMENTO DA. MA.RL'l!IA 

Entra em tliscnssão o ~guinte : 
" Art. 5.• O ministro e secretario de estado dos 

ne~ocios da •uarinba _é autoris a.úo para_ desptlud~ r 
com os objecto,; dASJ~uados nos segu1ntes para
grapbos a quantia de.............. 3,-185:0005909 

A saber: 
1. o SP-cretaria ue estado .........•. 
2.• Quartel-general da marinha ••. 
3.• Cooseluo suvremo mil itar: •... 
4.• Auditoria e executor ia._ ••...•• 
õ.• c .1rpo da armada 6 classes an-

nexas ........ . ....... . ......••.• 
6.• Dito de artilharia de marinha. 
7.• Dito de imperia~s marinheiros. 
8.• Arrecadação e cont:~bilidade ...• 
9.• Arsenalls ......... . .......... .. 
10. Força naval .................. . 
11. Hospitaes ................... .. 
12. Pha.óes a barcas de goccorro .. 
13. Academia de marinha ..•.•••.. 
14. E sc:> las . ..................... .. 
15. R eformados .................. . 
16. Obras ....................... . 
17. E\·entuaes e exlraordinarias .. . 
lS. Exercícios findos ............. . 

32:8008000 
3:2GS$000 
4:SOOSOilO 
2:iH0$000 

260:797$980 
13:3: 09·~S530 

92 : o3':2SÕI& 
67.20lSGSO 

1, 1-U ;8G5S53\ 
1,322:9lo,~o:>o 

<!7:7l\JS320 
41:255$\SO 
25•170SOOO 

l :OG-!SOOO 
47:817$090 

141 :9:J5S410 
118, 1G9SOGO 

$ 

O SR. GETULiv (p~la oo·dem) pedll retirar as 
emendas que furã,J o flUI!<) passado offerecid•1s p ~ la 
commis•ào a este orçamento : e isto pari\ evitar 
confusões na discussão em votaç~o. 

O SR. PRESIDEXTE declara retiradas as emr·nda~ 
sem preceder votação da camara por não t~rem 
si•io ainda apoiadas. · 

São apoiadas as seguintes emendas da com· 
missão: 

REDUCÇÃO 

Emendas subsWutivas ao parecer 

« Ao § 6. o Em lugar dA 1~3: 092$530 pedidos pelo 
~overno- diga-se - 87:658$060 provindo a dJf
fereoça pnra men•)S em conse•< uencia da passage. m 
dt~ um coronel para o F::terci to e fallecimento dll 
um capitQo; e b.,.n assim de ter diminuído tanto 
as praças que vencem soldo como dos que so 
abatêrão do e~tado completo; 

" ~ 7.• Em lugar dA 00:8395875 pedidos pelo 
governo-digas~ :-75:7388!45, e Isto niio obstante 
o au:rmen~,. de ~oldo, conforme o regulamento de 
5 de J:10ho de 1845 e de se calcular mai~ um •ila 
do anno bissexto, e pela reducçiio de 100 praç•ls 
feitaR nus marinheiros do corpo. 

« Si S.o Em lugar de 67:20-!5680 pedidos pelo 
~overn•J-di~a-.se-:-17:&>:3SS lO-: 9 diminuição 
provém da creação das contadorias, em virtude 
da lei de 17 de Junho de 1845. 

n $ 9.• Ern lugar de 1,141:8658534 pedidos pelo 
governo-diga-se:- 1,059: l2Sil390-: a difierenç>l 
provém da~ reducçõea feitas no arsenal do Rio 
Grande do Sul e em alguns ou~ros, apezar do 
augmento no pessoal do arsenal da cOrte nos 
respectivos jornaes. 

a ~ 10. En~ lugar de 1,322:918S950 pedidos pelo 
S?Verno- dJga-se:-1,29!:1728950-: provém a 
d1ffere11ça para menos em con<equencia da dimi
nuição do preço de algumas rações. 

« § 15. ~m lugar de 47:817$090 pedidos pelo 
governo-<hga->e:- 42:45.'lSUO - -: esta differença 
para menos provém de fallecimento de alguus 
offieiaes e passados outros para a 1• classe. 

u: § 111. Eo::' lugar d.e lU :955SUO pedidos pelo 
governo - d1ga-se:- lOO:OOVS-: esta diminoição 
ê do menor numero de obras que no corrente 
ano o financeiro se poderá fazer. 

4UGMENTil 

Emendas substitutivas ds da commissão ou 
parece··· 

"AtJ § 2.o Em lu~ar de 3:208$ pedidos pelo governo 
-di g ,\·s ~:-5: -G!St;:?.S-: este auf'mento provém de 
mai or V•l n~im<\nto do aj1tdaute <1'ordens, em virtude 
da disposiçiio do art. 4:l <la lei de 18 de s~tembro 
de lt-:.J.;) e tio outros zmpregadqs, 

« § 5.o Em lugar do~ 260:797$980 pedidos pelo 
govt>rno--liga-se:- 270:23-lS:JoO-: este !lugmento 
pr.n·ém de haverem pa::~;tido para a 1• classe 
officiaes da 4• classe, e b.:m as,;im de ser maior o 
nurnflro de gU:lrdas mu.rinh<is. 

" § 12. Em lugar dil 41:255$480 pedidos pelo 
gov .· nh>-diga-se:-4~:1BiS730-: prvvém o aug
m~uto de rnais um pltarol dtl Mucuripi na provincia 
do Gear!\. 

u §-13. E111lugar d~ 25:170$ pediuos pelo go
verno-diga-se , -30:-176$800-: provém o augmento 
de ser maior o num~ro dus aspirantes e de se ter 
concedido 1-lratifi.cação ao secretario, e ao 2o 
ten~nte in-truct•Jr. 

« Si 14. Em lu_gar de 1:064S pedidos pelo governo 
-di~a se : - 4:0'248 - : provém o augmento da 
despeza da auLL dd geometria e o necessario para 
celllpra de divers •• s objectos .scientilicos de ma.· 
rinha. 

•< § 17. Em luga:- de 118:159$060 pedidos pelo 
g·w~rno- diga.-se : - 23Z:SOOS-: este angmento 
pro'l'ém de maior quantia para engajamento e para 
cambi•> do pagamento das pr ,•ças que (l:Uarnecem 
os quatro navios de guerra em palz estrangeiro. 

Emendas addítivas 

" Si 18. Pari\ capitania~ do portos 
crea•1as por decreto de 14 de A.gosto 
de 1835............ .... . .. .. . .. ....... 11:752Sl60 

<< SI 19. Para as contaJori:ls creadas 
em virtude da lei de 17 de Junho 
de 18!5..... • .. ... .. . •. . . . . .. . . ... .. . 42:800$000 

« Paço da camara dos deputatlns, em 8 dll Junho 
de 1816.-Getulio.- Oliveira Lisboa.-Coelh.o. » 

« Com o melhoramento do porto de 
Juraguá na pru'l'incia <las Alagõu.... 20.000SOOO 

" Com o do porto do Rt~clfe, em 
Pernamb11co.............. .... . . • .. . .. 4.0:000$000 

<c Garoara doe depntados, sessão dt~.... dtl 
Maio dtl 18-16.-Rebouca.r. -Lope.r Gam~;~.- Ta· 
var~s Bastos.-Oliveira Lisbdt~. » 

« Com a construcção de um trapiche ou ponte 
para o <lmbarque e desembllr•JUO no porto do 
C"nra 10:0008, llcand.-, alélll disto O j!OV~ruo 8U• 
torisado a f11zer as det~p~zas n~c.,as :tria~t vau o 
mlllhoramenttJ do rd··ri•io porto.- Pamplona.
Pomp~o. -Peixoto de .Alenca,.. » 

o Sr. Rcbouça .. :-Senhores, tr:~tando nós 
do orçamento da marinha, cumprimos um dos 
mandatvs mai,- P••sítivos da coustituiçào do estado; 
mas realmente a uratJ~a ha convencidv e con· 
vencer~ sempre de· que é sem eflica~ia que cui· 
damos cun.pril-o, porquant•) que importa que em 
uma lei se consignem determinadas quantias aos 
difierentes ramo;; do llerviço desta e de qualquer 
das outras repartiçõe~ do estado, se no fim da 
mesma lei do orçamento se disser , como se 
costuma dizer, que o que sob· ·jar <:te uma coosi~na.
ção será applieado ao que faltar de outras (tin
nullatodo·se as,.im o que se vem de fazer precisa· 
mente)~ e demais disso, acontece que nunca ~:~e 
tomão contas do que por qualquer dos modos se 
tenha d~speo:lido 'l E' forçoso pois reconhecer 
que, ou uão fazemos precisamente lei de orça· 
mento, ou em vão nos oecupamos de cumprir 
annualmente esse dos nossos principaes preceitos 
constitllcionaes. 

A illustre commissão propOz alguma reducções 
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á proposta do governo. Mas qual é a efficacia 
qu8 se espera a essas reducções? Qual a que 
terão ellas, ainda que formalmente procedão, não 
se tnmando conta$ para se sab~r curi;ol e exacta .. 
mente .. se se gastou corou fõra decroHado, assil.ll 
ou nã·' , de mais ou de menos, com ou sem razão, 
onde falta e onde sob~ja, ttc. ? 

Portanto, um orçamtnto de s~melhante natureza 
e assim, é frustradl) ; não vem a ser mais do 
que uma satisfação que apparentemento damos 
nu cumprimento de um dos primeiros de nossos 
deveres, sem re~ult11.do algum que possa satisfazer 
ás vistas da nação, estabelecen•lO esta regra 
C•>nstitucional. Servir-no~-ha entretanto a dtscussào 
para lPmbrar alguma cousa que nnt! pareça C•ln
Vtllliente a be111 do rnl'lhorament.:~ do publico 
serviço em alguus dos diff~rentes r <ttnos que e5ta 
repartição abrange. 

Quando o Exm. Sr. ministro da marinha aqui 
fallou nesta casa, tratando "ld fixação das ft•rças 
de mar, diss~ que convinha muito aproveit~r 
as madeiras que temos. proporc:ünando·as As 
conslrucções de que carecemos, segundo sua 
quantidade e qualidade. A este respeito direi 
que em outro tempo havia umas conservatorias 
que se occupavão dll manutenção das mattas 
donde se havia de tir<lr madeiras para as cons
trucções do estado ; mas ~ssas conservatorias 
ao depois deixárão de existir, commettendo-se 
vagamente algumas da sua;; attribuições tis au· 
toridades locaes e munieipaes; e creio que pre
sentemente as administrljcões provinciaes vigiào 
isso. Mas como é que vigiào? Nilo ha, ou ao 
menos não sei que exiet .. uenhumas instrucções 
ou regulamento a el!te respeito. 

Sei que ha de facto algumas exct>pções ao 
dir~oito de propriedade, sem que todavia se jus
tiliqaem por convenienteH ao publico S~t\·i.;o. 
Pouco t .. mpo autes da minha vin·la da Bahia 
para o Rio de Janeiro, ouvi dizer a um fazendeiro, 
possuidor de terras na comarca dos Ilhéos, que 
pretendia uma licença para poder roçar em suas 
mattos e plantar; e que tambem a teria de pedir 
para poder cortar madeira afim de levantar um 
rancho : pois que para cortar madeiras de cons
truir ainda ~m tãn pP.quena escala era neces . 
8Kria prévia autoritMçào , uma V~'Z que ellas 
pu.iessem ser chamadas ou ccnsiderada~ made.iras 
do ld Isto pois m11 parecA mais restrictivo e 
incommodo do que quando taes matietras realmente 
melhor se rPBPrvavào. P<lrguntarei : - Jã se 
eonsultârão os titulns da:s datas d11s terras que 
contêm essas mattas? Jú se vio se aos proprie
tarios ..tellas pt>rlencem as mattas indistinctamente 
ou com reserva das madeiras de lei para o 
eataJo Y Cumpria ver Be nos IPUs titulus ha 
excdpçõos ao domínio pleno doas proprietarios, 
como nns de sesmarias eommummente se dão 
sobre osr ios correntes, as minas metallicas, etc. 

Certo é que os proprictarios que não tiverem 
em seus titulas de primitiva acquisiçiio tl posse 
essas excepcões, como sõen1 ter os de sP.smaria 
a respeito dos rios correntes, das minas, etc., 
não Lleverãõ ser privados das madeiras que esti
verem comprehendid>lS em suas propriedades, sem 
prévia expropriação, nos termos da lei que pre
screve o desempenho de uma das principaes 
garantias que consagra a constituição. 

Mesmo para que se não conv~rta em oppressão 
o l}ue é de necessidade oflicial do governo, convém 
que 1111 mattas sejào visitadas, e, por effeito de 
acurado exame, se saiba, assignalando·as, quaes 
as madeiras excepcionaes, e que as demais são 
de livre uso; aliâs nã;, h a "lerá. verdadeiramente 
a pretendida conservação de mattas , nem o 
devido e conaentaneo respeito ao direito de pro· 
prio;dade, se, para se cortarem algnn11 pá«s, fõr 
neceaaaria uma licença ; se a relação da:~ madeiras 
de lei fõr comprehensiva de todas as de cona
trucção ; se para ae roçar e plantar fOr necessaria 

uma licença, e peior se a concessão della fõr 
dependent_e das informuções de um vizinho, As 
vez~s tndtsp"s~o e em rivalidaJe prin-:ipalmente 
por cousa_s ele1toraes. Bem se vê pois que nssim 
como êsta:> as cousa~ a esmo não p•)dem ser de 
neuh_um_a cunvenienci.~ nem utilidade publica. 
D<"SeJana 5-~ue a ad~in_i~traçào geral lançasse suas 
vtst_as_sabta.s b patr1ottcas sobre isso. combinando 
o dtrett~ de prúprieda~e co_m o publico serviço. 
Talve~ •sso mes~o uao SeJa bastante se su não 
supp~1rem Yant!IJOSamente os córtes com a con. 
secuttva plantação de outras madeiras para que 
nunca . possa ddlas haver foAlta 110 decurso dos 
temp.-.s , mórmente por effeito do rude estragamento 
com que; algumas mattal! têm sido b"rbaramente 
destrui <.las; sendo ns plantações de nreferencia 
fettas na:> loc&lidad~s em qu(:l se tornem mais 
promptas e commoJas nas respectivas conducções 
aos a_rsenaes e armazens de arrecadação e os 
estaleiros de construcção em maior e menor 
escala, nacionaes e particuiRres. 
E~ Junho de 1839 um ped1do do ministerio da 

manuha ao .d"~ estrang<Jiros foi feito e prom
ptamente sattsfetto; tanto que de conformidade 
ci_rc~lares se dirtgirão em Julho de 1840 ás pro
Vlnclas de Santa Catharina e Rio Grande por 
parecerem as mais apropria-Ias a se aproveitarem 
dessa providencia. Pedirão -se de Europa sementes 
do pinheiro gigante que se dizia abundar na 
Corsega, e dessas sem~ntes forão distribuídas ãs 
ditas províncias de Santa Catharina e Rio Grande 
de S. Pedro. Nã•> será conveniente ~aber s<~ forào 
plantadas e _9ual o estado e resultado que prometta 
sua plantaçau? s~ se d.;verá propagar a outras 
prov~ncias do imperio ou não haverã resultado 
algum esperançoso a esse respeito? 

Pas~arei a dizer tamb~m alguma cousa a res
pP.ito dos artist,•s, principalmente mecanicos. Em 
algumas das expos;ç5~s constantes dos relatorios 
dos Srt1 . ministros da marinha ainda não vi que 
qualquer delles se occupasse de instruir o corpo 
legislatiVO do numP.ro au menos provavel dos 
calafates, carpintAiros, polieiros, ferreiros, etc., 
existentes nas diffdrentP.s povoações do lit.,;ral do 
Brazil, e nem ainda dos martnh111ros empregados 
em toda e qualquer especie de navegação, para 
que se viesse a saber com qu>les e quautus delles 
se poderia contar em tempos ordinarios e extra
ordinarios em que cumpri:sse tratar seriamente 
da nossa def.;za. 

Vejo que sõmente se falia de marinheiros recru
tados e en~ajados ao serviço nacional. Será por 
ventura com e&s6s que devamos contar, princi
palmente em circumstancias não ordinarias T 
Parece que devemos saber quanto11 marinheiros 
naciona.es existem occupados na marinh.- nacional 
e na mercante que aliás se acha circum~<cripta á 
cabotag.,m, quaes e quantos os individuas que 
tenhamos mais habeis a se occuparem nessa 
profissão ; se o governo tem cuidado e se occupa 
dos meios de os crer como as outras nações, 
não deixão de cuidar ef!icazmente, comq uanto 
nisso estejão adiantadi~simas desde longa éra. 
Nós sabemos que a Inglatera tem sustentado e 
continúa a sustentar as isenções concedidas de 
tempos remotos aos seus pescaJores, porque desta 
profissão procedem oa indivíduos mais idoneos 
para o serviço · de sua marinha mercsnte e da 
de guerra. Nõs vemos que a França: tem con
cedido premios pecuniario>, privilegias e isenções 
pessoaes aos que se oecupão da 1•eeca da balêa, 
do ba.calhào, do arenque e de outros peixes: aos 
que se occupão da pesca da balêa, por ul.lla lei 
de Abril de 1832, prorogada por outra de 1837 
até Fevereiro di! 1842, se concedêrão 70 traneos 
por tonelad.., de jauge, diminu1ndo qu,.tro francos 
por aono; de mane~ra que em M .. rço do dito 
anno de 1842 ainda deveriio ter 34 francos por 
tonelada. Os empregado.- na pesca do bacalht.o, 
pelas leis de Abril de 1832 e Julho de 1836, 
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percebiào 40 francos na razão de cada um homem 
de equipagem. A' proporção os da pe.sca. dos 
arenque:;, etc. A isenção abrangia todos os de 
idade de 24 annos, 25 de exercício, etc. E' a:;sim 
que essas naçõ~s se proporcio,.ão os melhores 
viveiros de marinhag~m lll ~rcante e de guerra. 

bast€m BQ actual serviço, e ·bem o demonstra o 
seu escasso numero. 

Em nosso paiz a pesca da balêa, que em 
outro tmnpo se entretinha com bons estabele· 
lecimentos por conta do ~Jstad,), ha anno~ pt•rteRce 
a uma ou outra pessoa que aventure cabedaes, 
e continua por algum tempo s~ é fdiz: e se não 
é feliz, vê-se na necessidade di\ abandonar des
graçado, ficando por su1 parte acabada semelhante 
industria. Conhece-se que o Brn il é consiJera
velmente consumidor Je productos dessa especie 
de pesca trazida pelos americanos dQ norte, os 
quaes não deixào de os adquirir, pe:>cando em 
toda a extenção do litoral dQ impeno. 

Demais, da pesca das balêas, ba a abuodan
tis:;ima das garoupas e mais peix~s dos Abrolhos. 
Esta, que entretanto se circumscreve aos poucos 
habitantes das localidades adjacentes, sem favor 
nem consideração alguma do governo, que aliás 
deveria pôr nisso grau:le empenho, fazendv do 
seu mister um obj ecto nacional, igualmente lu
crativo e util no intuit" de ser o melllor viveiro 
de marinhagem nacional. 

O SR. JcrNQUEIRA:- Isto não depende <:lo minis· 
terio d>l mkrinha. 

O SR. R.EBouçAs:-Pertence . Além de que hoje, 
por assim dizer, existem persouificadas n'um só 
individuo as pastas da marinha, f~zenda e inte
rior, e não se póde dar melhor opportunidade 
para se tratr.r disso. A Providencia nos dotou 
talvez com a melhor das quotas do universo ; e 
nós, apezar de tanto, vamos vivendo como o 
doente deseng••nado de recuperar saude. a quem 
se relaxou a dieta e disse-se:-Con.a :le tudo, e 
assim comendo, vá VIVendo.-Semelhante modo 
de existir é suicídio, e nos não póde servir ao 
menos como christàos. Na verdade, não nos de
vemos considerar em estado de desengano de 
sauda e vida. Para que tenham"s uma existencia 
correspondente á nossa organisaçào só carecemos 
de algum cuidado na nos~a econ omill, e de em· 
pregar c••mo convP.m as faculdades de que somos 
Daturalmente dotados. 

Talvez se diga:-Ha um corpo de imperiaes 
marinheiros.-Eu creio que um corpo de imperiaes 
marinheiros não c é de marinheiros propnamente 
ditos. TeDho-os por soldados de arlilbariB de ma
rinha, á semelhança do que são em Inglaterra 
os reses marinheiros. c:reados em 1791, empre
gando·s_e nas gu nrnições dos navios da marinha 
bntanmca, na razão de 1 para 4 marinhe1ros 
especialmente dttu~, em bomoardeiros, nos bru· 
lot~s. etc. 
~esmo quando, por sua instituição pectJliar, 

os 1mperiaes marinheiros, sejão cumulativamente 
marmbeiros e artilhdros de marinha, ter se·h~> 
que as levas dos meninos de que se tem composto 
semelhante corpo Heja a mais adaptada, apa· 
nhando-se indistinctamente nas povoações 1 Só 
pelo !a~to de serem pa~sados logo de terra a bordo, 
e SUJeitarem-se á disciplina que ahi reina con· 
verte~-~e ·hão em homens de mar em paz E' g~erra? 

· G~>Dvma ~onsultar sua índole e propets&ãQ ; se 
sao ou nao apropriados ao serviço de mar em 
qualquer cunjunctura, e nessa razão escolhel-os e 
extremai-os, proporcionando em ger;;! a todos os 
mannhetros bons naviQs, com todQs os com modos 
conducentes a poderem conservar-se sãos e satis· 
feitos da sua vi_da, antevendo um futuro de gloria 
para a sua naçao, e de constao te apoio á sua 
propria subsistencia. Nem mesmQ vemos que, 
sendo ha annos creado use corpo de imperiaes 
marinheiros, se deixe de ainda agora decretar o 
eng11jamento de estrangeiros ; pro-va indubitavel 
de que por eaee meio se não conseguem os que 

Em verdade, é tal a falta de marinheiros ~m 
ger.-11, qud não se resente menos para as tripo
lações dos barcos de cabo1ag~m. cujas matriculas, 
SI:' se ex~minarem, achar-se -hão pela mór parte 
falsas, e 1.1ue o são de necessidade, cont;,mplando
se por marinheirvs nacionaes indivíduos que o 
não siio, e at.é que não existem ; assim perigando 
as vidas e os cabedaes daqll elles que se expoem 
ás vicissitudes e riscos do mar. Tudo prova que 
nós não somos nação senão da direito, e d~ facto 
apenas o som•)S em partes. Realmente, nós uão 
somos por inteiro nl\ção de facto, porque não 
te•l•OS pr•lprios os n11;ios necessarios para nossa 
subsistencia, conservação e def~sa em qualquer 
coujunctura. . 

S. Ex. dissf, mediante a outra discussão a qae 
já Dl li referi, que tinha mandado artifices a se 
apt:rfeiçoarcm nos Estados· Unidos e na Grã· 
Bretanha, e. que mesmo alguns moços estudí,)SOS 
tinl.uio ,;ido enviados. para SA instruirclm na pratica 
da marinha de guerra ingleza e americana. Não 
desconhecerei que isso seja um dos meios con· 
ducentes a obter o melhoramento a qua devemo~ 
a~pirar, começando a trilhar a senda. da perfecti· 
bil.idade no serviço da marinha. Mas n>e não 
parece que seja bastante. Os que estudão e 
aprendem em p ·iz estrangeiro algumas das cousas 
que estão em atrazo no nosso voltão ã elle um 
tanto orgulhosos, e, tendo em descon~:~ideração os da 
sua classe, excitão o amor proprio dos que aqui 
ficàrão, e, em vez de utilisarem, como cump• e, 
algumas vezes exasperào 0:1 animes, se, como 
teu1 acontecido, o governo lhes não dà tempo de 
se pó rem a provA, empr~gando -os em co usas 
de dífftlrente prufissão. Seria provavelmente me· 
lhor que, bem estudadas as theorias na academia 
que temos, levada e~ta á maior perfeição que 
nos fôr possi11el, os estudantes fossem em nav1os 
nossos praticar em todos os mares para entretanto, 
observarem o que faztlm os navios das nações 
mais .adiantadas . Dessa maneira, como que in· 
sensivelmente, a nossa marinha, emulando a 
marinha estrangeira, chegaria a igualal-:l em toda 
a disciplina e perfeição. 

A ida de um ou outro indi-viduo a estudar e 
observar e:n navio~ que nos não pertencem, e 
entre officialidade "str:maeira , me parece ~e 
utilidade, porém pouco efficaz a uma corporaçao 
com a qual se deverá contar em todas as cir
cums tancias. 

Assim como estamos (é d\lloroso reconhecer I ... ) 
não somos hauilitados para sahir·nos bem de 
nenhuma collisào grave e importantíssima. São 
esta~ as observações que eu tinha a fazer. Voto 
"{leio orçamauto 11. tlsmo, porqua de outra maneira 
JUstutnente se não póde V<•tar. 

o Sr. Hollanda. Cavalcanti (minisli"O 
da marinha):- Sr. presidente, não deixo de 
reconhecer a rcspoosabilidad., que recahe sobre 
o ministro da marinha, á vista da.; iutençõés que 
se manifestão no meu paiz perante a re presen
tação nacional em beneficio da repartição da 
marinha. Ha pouco mais d~ deus annos que 
teuho a houra de ser encarregado desto repartição, 
e ainda não tive occasião de manifestar repugnan
cia em ser elevada a repartição da marinha a 
um pé respeitavel. Ora, á vista disto, se se não 
fizer alguma cousa nessa repartiç.i\o, parece que 
o ministro é quem é regponsavel. Esta responsa
bilidade não deixa de ser para miru um caso mui 
grave. Talvez se me possa notar mesquinharia 
nas minhas propGsições ácerca da repartição da 
marinha nos pedidos do orçamento, e talvez, o 
que é muito provavel, incap~cidade da. minha 
parte em satisfazer esta necess1dade pubhca. Eu 
tenho pois de justificar o meu procedimento, e 
de mostrar quanto da miuha parte me esforço 
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paTa cooperar com aquellM quP. muito de~ejão 
ver no nosso paiz a marinha com alguma consi
deração. 

Eu recordo-me, Sr. presidente, do que disse 
na ultima vez que fallei nesta casa: trRt~'l'a-sll 
da lei da fi:'1ação das forças navaes. Um nobre 
mPmbro da casa tinha feito algumas interpella· 
çõ~s; eu declinei de responder a ella•, e disse que 
a occasião competentll era o orçamento. Estam<>s 
ne~ta occasião, e eu ter~i a maior ~atisfaç:'io de 
responder, como puder, a quae<q uer interpella~ões 
que me fórem dirigidas. 

Sei que algumas censuras se me têm feito, não 
direi tanto na casa como pela imprensa, e tenho
me conservado silenciosu na certeza de que o 
baluarte o mais pcderoso quo tenho para mil 
defender é esta tribuna. Eu digo pois a qualquer 
dos representantes que tenha 11otado na mmha 
administração qualquer desvio que m'o lance em 
rosto. Eu estou prompto a responder, bom certo que 
poderei ter errado muita!!! vezes, e tarnbem que 
serei incapaz de desempenhar bem a pusiçt\o em 
que me acho colloca.do : entretanto eu mostrarei 
que o meu procedi,nento é menos criminoso do que 
muita geute inculca. 

Vi que alguns membros dn casa tinhão p&dido 
a palavra; mas desejoso de que a discus~ãCJ to
masse uma direcção tal· qae fosse mais proveitosa 
ao serviço do paiz, animei-me a levantar me para 
responder iá ao discurso do nobre deputado que 
me precedeu, meu antigo amigo. 

O SR. P.EBOUÇAS:-Apoiado. 
O SR. MI~IsTRO DA MAruNHA:-Principiarei a 

dizer alguma cousa ácerca das ju~tas rdl.>3::otÕes 
que elle f~z sobre as éontas que cumpria verificar 
antes que se votassem quaesquer despezas para 
as repartições publieas. Senhores, a minha vida 
parlamentar é talv•·Z conhecida de quasi todos 
o.;; membros desta casa: muito poucos ha que não 
fossem meus companheiros. As minhas op:niões, 
constnntemente emittidas, sãl} as mesmas que 
h<;je cons~rvo. E' dsgno de lasluna, e é mesmo 
uma calauudade para o paiz, quo1 se vutAm aespe
zas antes de se conhAcer a ç:P.renda dos ministerws 
ácerca das outras q11e se têm feito. Em verdade os 
ministros do executiVO d~:veriiio fazer al~uns esf,,r
ço.> para que estas contas se apresent.-ssem : mas 
por ventura ignora a casa o que se passa entre 
nós? Nau apresentei t•u mesu>•• o rulat.>rio da 
repRrtição da fnz •~mla, em quo é descriplo o estado 
do th~souro? Pvr v~ntura é a ld da •1rgani~açao 
do the;ouru executa<ill? N•io eKtão nqu1 na casa 
a\~unt~ membros que ultimat!lento eslÍV<!rão na 
commi>4s:io do thesouru 'f Eu appellCJ para o seu 
teslemuuhO. S~rá pOSt!ÍVt<l hoj!l apresenLar eRSaS 
contlls 'f E sara isto culpa dos empre,;tad<•S do 
tlJeriuuro? Certam~ntll que não. As contas que 
so apre-cntáo A cllmata KIIO as que é possiv<Jl 
apresentar ; e o quu 1111 tetoho por ~>xactissimo é 
que os e01pregados do thesouro são de uma honra 
mui poueo commum. 

Eu ostou tão convencido, Sr. preside:lte, da 
necessidade de que ac~bo de f,llar, que, tendo 
tido a meu cargo neste anno que acabou a re· 
partição d;l guerra, l!e~·o confessar que fui mais 
contador que m1litar quando dtrigi !lemelhante 
repartição ; a fiscalisaçãtJ da guer:ra chamou minha 
attenção mais do que os ne~ocios puramente mi
litare~, tanta fÍ a nt>cessidade que reconheço na 
fiscalisll.ção dos dinheiros publicos. Ne~ta mesma 
discussão eu fazia tenção de introduzir uma dis
posição que nunca tem sido atte:ldida. Entre as 
-verbas de diversas repartições tem uma chamada 
-exercícios findos ;-esta verba sempre cuotém 
um cifrão, e não se discute, não se avalia o que 
são exercicfos ficdos ; entretanto é habito que 
todos os annos, depois do votar a lei do orçamento, 
venha o ministro pedir um credito para exerci~ios 
1indos. Este credito vem no fim das sessões ; os 

r.'pre~llntant~s da nação não podP.m entrar no. 
conb <lcimcnto das despezas votddas na piena 
confiança dos ministro~, f! assim passiiCJ as nossas 
cous~s. não só na tomada dP. C•>ntas, corno tambem 
na votaçii'l do;; dinheiros. E graves inconvenientes 
têm resultado da h i. 

Para Q'l'l o governo pudesse tP.r alguma força 
afim de fiscalisar um pouco na administração da 
guerr:\ e mllrinha, foi uma fortuna que no anno 
passado em um artigo do credito ~e dissesse que 
nenhuma dcspeza se faria, que nenhuma desp~za 
se mandaria p:1gar pela repartição da guP.rra sem 
qu'l fosse revista no thesouro publico. Esta dis
posição foi muito proficua, deu alguma força 
aos •nini•tros qua quizerão fazer alguma fiscali· 
saçãCJ. Eu qtt~ria pois que na presente dis
cus•ão do orçam•mto se considerasse na verba 
de exereicios findos aquellas contas já liqui
dadas nas respectivas rl:lpartições, e que fossem 
votadas com conhecim·lnt•> de causa : o que não se 
votas~em quantia,; a esmo em creditos extraordina
rios sem qutJ pudtlssernos verificar, á vista das con
tas, se estas liquidações tinhão ou não sido feitas. 
CJroo ministro da guerra e da marinha, remetti 
ao thesouro publico todas aquellas contas que 
forão sujeitas á liquidação destas repartições para 
serem revistas na competente contadoria. E'lta 
contadoria está muito embaraçada com ditfer~ntes 
negocias. E~tas contas au. presu.mia já promptas 
para apresentai-a'!!, mas não estão : to•iavia espero 
que nesta ou na terceira discussão possão 
ser a-prellentadas t odas as liquidações que têm 
sido feitas .na repartição da guerra e marinha, 
e ro~vista no tbesouro para serem comprebendidas 
no or•;amento com conhecimento de causa. 

Eis o estado das nossas cousas. Eu ainda direi 
mais uma palavra : sem me recusar a esclareci
mento algum que se me peça, direi que com 
muita facilidade diz-se nas camaras :-venhão 
balancete~-; pergunta-se :-em quanto importa a 
rece1ta nté h<>je? Em quanto importou algum 
exercício, etc.. , etc .-? Estas cousas forão feitas 
como Deos N•lSSO Senhor nos ajudou; mas não 
convém que a ca•nara ruand~ pedtr de novo, porque 
com ist<) estão toda; a~ rcpartiçõe~ embar11çad:.s 
para apresentar essas informaçõt::s, que não são 
m~lhores do que as apresentadas : etltretanto o 
trab>ilho é di,trahido, e nada se faz. 

Ainda direi mais uma cousa ; mas não cuidem 
que v~nho pedir novas dispu~ições, novos meio ... 
&u est •U persuadido que o governo tem autori
sação para chamar est.,s nego~ios a mais algum 
Nyl!tema, e que da parte d11. administração, tanto 
da passada como d~sta, existem os maiores dese~os 
para economisar e tiscalisar. E' mui to lisongeiro 
sempre para os ministt·os que esta fiscalb~ação, 
est'' ec<>nomia não fiquem nQS archivos de suas 
secretarias, e que sejsi.o pateutes ao corpo legis· 
!ativo. Emquanto taes conta;, não se t.omarem, 
certame. h te estas leis niio poderàõ ter granJ.e força, 
••em os ministros poderáõ e!ltar tranquillos no 
desempenho de sua>< obrigações. 

O nobre deputado, depots de fallar naN contas 
P.ntrou na d1sposiçào ácerca das madeiras de lei. 
Eu d1rei a este respeito o que ex1ste. De facLo, 
Sr. presidente, não sei que hllja alguma sesmaria 
que tenha Jado pl>!na propri.,dade ao sesmtllro 
das madeiras chamadas d<~ ldi. E11 Sllpponho que 
as madeiras de lei são da propried~de da nação, 
sem excepção algulila (apoiados) ; mas nllo titiO 
todas as madeirlls, comu d&so;a o nnbrd deputado ; 
são certas e determinadas m'1delraa chamada• de 
lei. Esta legilllação, Sr. preaidomte, e'li em 
abandonG em quasi todo o impedo, e ondo ella 
mais se executa, onde está mais em vigor é DI\ 
provincit~. àas Alagóas. Havi,. antigamente a 
conservatoria, que U1U.ito bem tinha regulado este 
raa10 da administração; mas, se fossem hoje 
fazer reviver a conservntoria, . seria u111 inetru· 
mento eleitoral talvez como o recrutamento. Ma• 
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isto foi devolvido AO juizes de paz, e os juize.s de T 

paz bem pouco se ~mport_ilrão Cn!Jl.isto. O govern~ 
vio mesmo que nao pod1a proh1b1r : cada um va1 
cortando o páo que lhe parece. Das províncias 
do sul não se me pedio uma li-:ença para cortar 
um pão; no Rio de Janeiro nlgumas se pedem, 
e nns AlagOas pedem-se muital5, e tambem na 
Bahia. No tempo da minha &<!ministração não 
tenho recebido petição dt3 ninguem de cutras 
províncias rara poder cortar madeiras. Nu .. ca 
net::uei estes p~dhlos, e até em Vrlrdadc dev<> dizPr 
que muito ~e tem especulado nelles. (Apoiado•·.) 
De ordinario ou~;o os presidentes de província, 
dos quaes alguns têm feito contract•JS a respeito 
do côrte com vantl\p;em para a naçiio ; mas li· 
cenças para roçar ninguem r.unca me pedio ; é 
livre a cada um roçar a su~ terra, e não me 
recordo que haja nenhuma leRiRlaçào que o pro
hiba. Se nas províncias se fazem estas depen
dencias, não se acbão fundadas em lei : e se 
fossem reclamadas, eu teria conhecimento dellas : 
são abusos de que o governo não tem conheci· 
mento. 

Convir\n fazer alguma cousa àcerca de D·1ssas 
madeiras, porque, com . v~rgouha o digo, as madei· 
ras vindas do ~strange1ro são mais baratas do que 
as da nossa terra ; não e porque sej>i.o melho
res ( ninguem tP.m melhores madeiras do que 
o Brazil ), mas estamos umito atrazados na 
maneira de as cortar, e S<1bretuJo n:io ha f.rcili
dade de trasportal ·as. (Apoiados. i O transporte 
de um páo que està a urn ~JUarto de legtla do 
porto muitas vezes importa em mais do cu:>t•> de 
um páo identico vindo do ~strangeiro. Eu talvP:r. 
drs"esse que antes de estabelecermos regulamentos 
para cortar madeiras, conviesse facilitar all nossas 
eommuuicações, melhcrar vs nossos caminhos. 
Não tenho susto de que as nossas madeiras 
acabem (apoiados), temos murta madeira, e não 
sigo a opinião de muitos de que por ter um páo 
cem aunos é preci~o conservai-o. ~ão, Sr. p1·e
sidente, as plantas como os aoimaea têm a ,;ua 
vida regular, e devem ser aproveitadas no seu 
vigor, porque quando se tornao muito vtlbas têm 
o "tllesmo prest1mo que nós outros quando ticamo~ 
vdbos. 

Algum trabalho já ha a respeito d~ culti'l'ar 
as madeiras tl de .. s preparar 1\oS fins a que 
devem prestar; mas estamos tão atrazadus a tal 
respeito, que pouca importanc1a se t"m dado {l 
nu~sa riqueza do pá"· brazil, e nem ao m~>nos a 
sabem cultivar. I:;toJ virá com o amor ao trab~lho, 
cuja nect>SSJdade pouco a pouco nÓ• brazll«iros 
vau11l8 re~onh~c~ndo, e sabert!mos aproveitar ~ss 1 
no"sa riqu.-za. 

Mas p~rrmtlll a casa que eu diga que r1 i\ o sii.o 
as uuttleiras ll"j" qut~ l~vu.a a tuiuha alt<Jnçü.o : 
outr'l objectr• murto mai~ ut1l, muitu mais impor
tante para a mancha occupa a mit1ha attençào; 
é o ferro, senhores, são as nos:;as ricas minas 
de ferro (apoiados), riqueza que na minha opi
IIIRO pó:le rivalisar com o café, o assucar e o 
algodáo. {Apoiados.) Hoje as nações civ!lisadas 
và0 freando na convicção de que o ferro é o 
prrme1ro elemento da marinha, e não ha paiz 
nenhum mais rico em ferro do que o Brazil. 
(Apoiados.) 

UM Sa. DEPUTADiJ :-A. exploração do ferro é 
e.lemeuto de> c1vil1saçào. 

O SR. MIXI~TRO D.~ MAal:SHA.: - E•n ~era! é 
eleme~to de clv1hsaçao, mas especiatment~ para 
a manuha. 

t:apltal que ahi fossP. empregado seria pago com 
usura. Ora, isto não seria muito difficil. Mas 
tomos ain ·l" cousa melhor; t~mos a rica provínciA. 
do Rio Grande do Sul. cuj.J nome não se pôde 
pronunciar s~m lhe ajuntar a palavra- rica: -
es~a pro>vincia tem minas de f>lrro a mui curta 
distan~ia dos portos e lu::tares proximo~ a rios 
navegaveis, ond~ presumo que talvez com a terC'I 
ou quarta parte do dinht!iro que se live>se de 
applic-1r ás e.,tradtH de Yptl.nema, se poderia pór 
na circulação a grande riqueza das minas de 
ferro. 

Mas não é só o Ri:> Grande do Sul ; muito 
perto) de nós temos uma importante porção de 
t~rritorio brazi~eiro de q11e P''rece •1ue nos esque• 
cemos por estar muito perto: é o Riol Dor.e, cuja 
rio!Ueza f.oi reconhilcidR. pdos estrangeiros ; mas, 
tenJo estes emprehendido a exploração dessa 
riquPza, os •eus esf.orç••s infdlizm!lnte se mallo· 
grárão. Eu dio:o que infelizmente f.,i mrdlograda 
es'a companhia, porque eu tinha muito desejo 
de que t.1es riquezas apparP.cessem quanto antes 
nll circulaç:\o ; mas em compensa.;ão poderemos 
tiri\r urn ·r consequencia que deve ser coonhecida 
nãiJ só por nós cam .J potr torlo3 os estrR.ugP.iros, 
e é que o~ granc!P.s estabP.\ecimentos, as grandes 
emprezas n :~ A.merica, no Brazil, assim c••mo a 
a irmnistraçã·,, o govern<1 da associação brazileira, 
não podem ser gl)vernados aeniio 110 Brazil (apoia· 
dos), sen:io no Brazil. (Apoiados.) 

Estas estrangeiros conc .. rrêrão cJm seus eapitaes, 
mas quizeriio os administrar lá na distancia de 
umas poucas dfl rento,nas ou milhares de leguas ; 
aCOilt~ceu o que ha de acontecer ~empre, perdêrão 
seus capitae~. Se porém viessem elles mesmos 
administrar seus bens e chamassem os brazile1ros 
a cooperar com elles, eu est,•u persuadido de que 
a em o reza havia de prosperar. (Apoiados. j 

O Rio Doce abunda das madP.ira~ mais ricas; 
não é preciso ir ao P :1rá, nem ao Rio Grande 
d~J Sal, IJU<l r.ão é tiio rico sm madeiras, 11 em 
mesmo ás A.lagôas; exi,,te:n muito perto, bem no 
centro do Brazil ; o seu rio ~ susceptiv~l de 
grande navcg .. ç:io, a riqu ~za, da provincla de 
Min :lS nos minerces, e~pecialrnente do ferro, não 
pó-i~ de!X>lr de passar por mUI tos dos coufiuentes 
do Rio Doce. Eu acho digna de alguma ~xplo
ração, de olll:(lltll ~!if >rÇt) pólOS brazll;<fro~, pela 
muriuha braztl~rra de accoJrJo com outras admi
nistrações, esta navef(acii .>. 

N" orçarn~nto da wari••lr:~, e mesmo da ~uerra, 
algurna C•>USa vem owbre '' ferro : não é só os 
noss•Hl navios. Um nobre deputado dbse muito 
bem .;m urn aparte que é pro?a de civilisaçiio a 
exfJioJraç.lot d•> ferro' quant•> mais ~xploratlo fór 
o ferrn, mais civilisaJo serã o paiz. Nó~ S•lmos 
t:\o infelizes, :;,;nhures, que para tenno~ uma 
espingarda a m!lndamos vir do estrang~ir ... Existe 
ai11tla alguma artilharia no arsenal de guerra, 
que é fundida na Bahia em IGOO e tantos : em 
lGOO e tantos havia essa fundição no Brazil, e 
hoje não ha nada di5to. Por isso m~ parP.ce que 
nós devíamos voltar a nossa attP.nção r-ara e~te 
ramo de industria : não digo que ~bandonemos 
os outNs rarnos de in<lustria, mas affirmo que a 
que merece com especialidade prolecção na marinha 
é a exploração das mais ricas minas de r~rro. 
(A poindos . J 

Olltro ponto não menos importante mencionou 

As nossa~ ricas minas de Ypanema, Sr. presi· 
dente, estao quas1 abandonaclas; em verdade 
e~las t~m um grande mal comsigo, que é uma 
distanCia da costa que faz o seu valoJr muito 
encarecido ; mas se se tr&tasse de melhorar de 
facilitar a communi,•ação entre Ypanema e algum 
porto de mar, eu estou persuadido de que todo o 

o nubre devutado. Na verdad., parece contrasenso 
que se falle constant~mente em marinha, e que 
se taça abstracção de marinbeiros. E' objecto 
este que de.ve merecer a attenção do corpo legis
lativo, assim como ao governo. Senhores, nós 
não ternos marinheiro;: nem acredite o nobre 
deputado que esses imperiaes marinheiros DJS 
hà·• de d11r marinheiros: não são os artilheiros 
marinheir•>S. A instituição é dip;na de todo o 
elogio; e tal qual ella se acha, alguns marinheiros 
nos tem dado ; mas note a camara que elles são 
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.muito caros, muito caros. Para se ter um impe
rial marinheiro é necessario pagar tres ou quatro 
vezes um marinheiro ; é necessario trazêl-os 
menores, l'dueal-os, e primeiro que se habilitl'm 
para marmbeiroR, tem·se df'spendido um capital 
conllideravel. Entretanto digo que é preciso conser
vai-os ; honra seja feita a quem teve esta lem
brança. De~graçadamente é o unico elemento de 
marinbngem brazile1ra que temos para a nossa 
marinha de guerra. 

Quem são os outros marinheiros 'l Quem ha de 
ser marinheiro no Brazil 'l S<?nhores, não ba cousa 
melhor no Brazil do que ser estrangeiro. Eu 
tenho dito constantemente, e quero que me des· 
miutão,-toda a industria commercial e marítima 
é a fotvor do estrangeiro, a favor do brazileiro 
não. (Apoiado.~.) ParecPrá talvez que eu quero 
f><zer um cava li o de batalha contra os estrangeiros; 
mas não, senhores, os est.ranp;eiros ~ão muito 
bons e uteis, eu os quero tratar tão bem como 
aos meus patrícios. 

UK Sa. D.EPUTADo:-Menos ••. 1 
O Sa. MrNI<Tao DA MARlNHA:-Menos o que ... 1 
Fallou o nobre deputado na navegação de C!lbo-

tagem. Nós al'Lrdeamos que ella é só para os 
navios brazileiros I Coitados de nós l Não tP.mos 
talvez empregados em toda ella vinte brazileiros: 
são os portugueze•, são os italiano<, são os 
escravos. Quem não pOde evadir-se ns matrículas, 
que não são feitas pela repartição da marinha, 
mas pela da fazenda, e que agora hão de t!er 
feitas pela da marinha, .em virtode do regulamento 
da capitania dos pnrtos ; quando não podem 
evadir-se pela matncula, declarào-se passageiros, 
vão MO navio, e servem de marinheiros ; e se por 
ventura se quer apanhar algum desses individuas 
nos navios brazileirns para o serviço da esqulldra, 
elles vêm com a sua papeleta, e ::;ão reclamados 
como estrangeiros. Para os beneficios e vanti\gens 
elles querem estar no commercio, e empregar·l!e 
nas nossas embarcações (apoiados), mas para Oll 
onua elles são estrangeiros. (Apoiados.) 

O Sa. REBOOÇAS:-Fazem muito bem. 
O Sa. MINISTRO DA M.\alNIL\: -Fazem muito 

bem' 
O Sa. REBouçAs: -Se podem gozar impune· 

mente .... 
0 Sa. MINISTRO DA M.\RINHA:-Eu j:i diSSe DO 

anno passado nesta casa:-vêtie se algum patrão 
de falua ou desses botes que andiio por nossas 
praias é brazileiro : aí dos brazileiros que se 
mettessem nisso I Erão n'outro dia recrutados, 
não podem mesmo pe~car: e como havemos de 
ter marinheiros, senhores ? Eu tenho feito meus 
esforços ; eu não. conheço estrangP.iro embarcado 
em·navio brazileiro como estrangeiro. Eu nito s.gi, 
dizem que ha tratados, e vem tantas palavras 
de tratados, que não entendo. Parece que é 
necessaria alguma declaração: saibamos onde 
vivemos. 

UM Sa. DEPUTADO: -Tratado pa.ra cabotagem 
não ha. 

O Sa. MINtsTao DA M.\RINHA.:-Mas dizem que 
na cabotagem sil:o estrang~iros. E11 tenho receio 
de o dizer ; mas eu tinha vontade de fazer uma 
propnsta ulil à nos~a marinha ; porém alguem 
virà argumentando com vantagens do commercio, 
dizendo:-purque querE>is vexar os pobres bumeu11 
que querem ser marinheiros ?-Não quereis com· 
mercio de cabotag~m t Facilitai as matriculas; 
eis que se levanta o commHrcio, alle~tando que 
se vê embaraçado, t>&l.orvado; mas eu ~>i~~>plifl.caria 
o negocio de uma fórma 4ue nio é minha, não 
sou eu o descobridor: eu diria que t<~do o individuo 
embarcado em navio com baudeira brazileira no 
alto mar, costas ou rios, é considerado brazlleiro 
. para o aerviço da marinha. Asaim · tereJiloa ma,rl· 

Tello r 

nheiros. Não me importa tambem a naçio. 1!im 
geral, o marinhP.ir•' é cosmopolita; apparece, 
embarca onde lhe faz vantagem. 

A bandeira brazi\.,ira póde d~r vantagem sem 
ser de cabotag~n1. Po.~rque não imitamos as nações 
que têm querido ser e têm sldo nações marítimas, 
seguindo a regra qne ellas nos têm dado ? Sejil:o 
nivel>idos os illdividuos que se embarcão em 
nsvios brazil.,iros, que se abrigão d11baixo da 
ba .. deira do Brazil, dos nascidos no Brazil, não 
quero mais nem menos ; tenhào os mesmos privi
leg•o~. mas tRmbem os mesmos onus ; emquanto 
isto se não fizer, e~tas esperanças de imperiaes 
marinheiros, de protecção á pescaria, serão muito 
boaR, mas eu as comprehendo muito mal. 

Eu aiõlda vou mais adiante ; eu queria que o 
escravo embarcado em n·1vio brazileiro fosse livre 
apenas se conhecesse que era marinheiro. Com 
escravos não nos havemos de entender ; é o meio 
de niio termos brazileiros na marinba ; não os 
mandem lá, e os que mandarem s .. jão livres. 

Ha mais uma necessidade que eu reputo muito 
urgeote, e vem a ser, senhores, um asylo para os 
marinheiros que se tornarem invalidas no serviço 
do Brazil. {ApoiadO$.) Eu digo que isto é mais 
neces~ario na marit.tlll do que no exercito. Hoje 
marinheiros propriamente ditos invalidós poucos 
ha, á excepção de algum que em uma salva 
quebrou uma mão ou perdeu ambas as mãos, e 
outro que cahio de uma verga ou mastaréo ; são 
poucos ; mas ha uma classe que precisa de alguma 
protecção, e é a dos officiaes de apito. Os officiaes 
de apito são bons marinheiros! são tm1dos da 
classe dos marinh~iros, tornão-se muitas vezes 
invalidas ; não têm accesso nem promllção, e não 
têm lugar onde, depois de terem prestado alguns 
serviços, possào ser recolhidos. Não digo em 
graucle ponto, mas em pequena escala poderiamos 
ter um asylo de marinheiros em que houvesse 
talvez mais conC:urrencia do que no asylo do 
exercito. O nlilitar de terra sempre tem relações 
de f.unilia, e não ~t• •st>l de ordinario de viver fóra 
do seio de sua familla ; o murinheiro niio ; o 
marinheiro que tem andado pelos mares está 
quasi separado das relações de terrA, e depois de 
de velho prefere um asylo a uma familla 
qu;~ uão tem muitas vezes. A religião vinha em 
nosso auxilio; a este respei\o algama causa já 
hostve. Em todos os lugares, em todos os grandfa 
portos, sempre ha uma Senhora da Boa Viagem 
dos Navegantes, Nossa Senhora da Copacabana, 
etc. Estes grandea sentimentos de religião não 
são e.tranbcs ás grandes conveniencias sociaes ; 
pelo contrario parece que não são instituidos senão 
para fazer a felicidade da sociedade. Alguma co.usa 
tenho em plano a este respeito, mas não me 
estenderei sobre isto agora. 

A primeira necessidade pois que temos é leglsl•r 
sobre a nacionalidade dos navios brazileiros, e 
dos mari.:Jbeiros, quer no Nlto mar, quer nas 
costas, quer nos .rios ; dar protecção á exploração 
das nossas minas de ferro ; e providenciar para 
que os velhos marinheiro:s niio sejão expostos á 
miseria. Eis tres grandes objectos que jalgo dignos 
de . serem attendidos pela representação nacional, 
que tanto se tem mostrado desejosa de ter uma 
força marítima no imperio. 

Quanto a fazer viajotr alguns brazilelros, poueo 
di~cordo do nobre deputado o este respeito. Mandei 
os que pude mandar, e talvez se me cenauraaae, 
e eu merecel8e alguma C"!nsara, porque em verdade 
nio tanha muita autorisação pecuniaria para ia1o. 
Mas perjlunto:-'fenbo eu meloa aul!lclentea ;>ara 
Ullln.tar viaJar oa nnioa brazileiroa -1' Eu ,peço 
aqui no orçamento u•n guantitativo para P.~der 
mandar uma fragata t. Europa, e iato ntlo,.é .I!JÕ 
para ter marint.eiros, é tambem para dar,aliPJ!II 
aun•Ja de vid11 mais a um excell.;nte •. vuo 4e.oe~:"a 
nosso, porque infelizmente não . temos 8\a.da .wma 
dócá .em que posaainoa, lab&:icar_.l!l. ,ll011Q8 ~"*· 

.iQ 
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Temes ainda os processos antigos, que se faze_!D 
muito bdm no arsenal da rnannh 1, mRS que sao 
prejudiciaes: os processos da querena arruinão os 
navios .alquebrando-O$. • 

Eu jt\ disse, não só quanto a marinheiros,_que 
tenho procurado f~zer conhecer aos nossos offic1aes 
o que ae pratica nas nações estrangeiras, e digo 
que com vantagem, mas mesmo tenho procurado 
alguns estrangeiros que venhào estabelecer -se no 
nosso paiz, mestres para os objectos de marinha: 
ha poucos dias ehQgou dos Estados -Unidos um 
mestre polieiro e bombeiro {d1rector de bombas) 
muito caro ; não o pude eontraetar por menos de 
100 pesus por mez. que são 200$000. 

O SR. FRANÇA. LEI'I:E :-Se elle é perito, não 
é caro. · 

0 SR. MINISTRO DA. MARlNRA:-Mas feita a conta 
comparativa do quanto puderia importar a despeza 
com brRzileiros que fossem aprender allf, e a 
que se faz com o m~stre vindo aqui ensinar, acho 
muito mais barato. 

E t•gPnheiros machinistas pua as nossas ma
chinas de vapor.-Alguns tenho, e ainda espero 
mais. Algum progresso faz a nossa mocida·le a 
este respeito. A casa ha de ter notado que eu 
não peço dinheiro para a compra de navios de 
vapor. Por toda a parte se diz que isto ti uma 
necessidade para a marinh~ do Braz•l. N:io duvido, 
senhores, que nos fo~se muito conv~niente termos 
duas frugatots de vapor, mas duas fragatas de 
vapor (ohSArve-se bem) nos importarião ern perto 
da 2.000:0008 ; e o que importa que trlnbamo:~ 
duas fragat11s de vapor ou q uaesquer navios de 
vapor, sil não temos meio~ de os reparar, de os 
fabricar ? (Apoiados.) Acho melhor antes prep •r ar 
as nossas otlicmas a ver se as fabricamos no 
nosso paiz iapoiados), ainda que nos fiquem muito 
maia caras presentemente. Uma vez que tenhamos 
uu nossa terra of!icinas e machinistas, poderemos, 
não só eompral·as, mss 11té fazêl-as no paiz, e 
aindll que nos importem hoje no duplo ou triplo, 
é Isto mais economico do que comprai-as feitas, 
e depois vêl-as encalhadas ou recolhidas aos 
armazene. 8e eu não conhecesse o nosso esbdo 
de fiaaa.;as, e qua~<to co11vém sermos attentos 
em restabelecer o nosso credito, eu não duvi•laria 
pedir mais algum dinheiro para a r~partição da 
marinha ; mas conheço tambem que, nem p<.~r 
muito madrugar, amanhece mais depressa ; não 
é .-ómente dinheiro qutl é neces~ario; vamos a 
par do movimento da nossa iudnstria, accom· 
modando·nos á nossa necessidade. Talvez sejamos 
hoje escarnecidos por alguem ; façamos diligencia 
de não o ser para o futuro. 

Não sei se o nobre deputado fallou em mais 
algum objecto. 

U:r.s Sa. DxPUTADo:-Pesca de balêas. 
O Sa. MINISTRO DA. MA.RINHA.:-Com effeito as 

nossas ~ostas são ricas de peixe, e parece que 
co~- factlldade estas colonias de pesead<Jres nos 
senao vantajosas ; eu mutto as desejaria, espe
cialmente a este respeito, e onde podíamos melhor 
ser servidos era com portuguezP-s ; esses têm pouca 
dltlerença dos brazileiros. Mas antes de tudo, 
nesRa:s emprezas Je pesca mu1to s~ tem fiillado 
e muito desejo tel-as, mas vejo difficuldades ; ~ 
melhor . é daze.r :- quem quizer tirar pl\rtldo da 
iodustr1a marJtlma do Brazil, vealla, seja consi· 
derado como hrazileirll -- Desconfio tanto das 
colonisaçõe:~, que vou acreditando já mllit•J pouco 
nellas. Se o nobr~ deputado tem algum projecto 
sobre estas colomas, estes estabei<H:imeutos de 
pescaria, eu muito me applaudirei de os apoiar. 
Mas aqui ha pouco se estabeleceu uma pescaria 
de almadrav~s, que eu achava digna de apoio, 
mas que VeJo de repente desapp11recer. Para 
viveiro de marinhagem ha m!'smo o eatabeleci-

mento dos guarda-costas para a repartição da 
fazenda. (Apoiados. ) Eu cuido dellas. 

Eu e,;tuu persuadido de que o nobre deputado 
ainda não leu o regulamento d!l capit.mia dos 
portos, ainda não se communicou á imprensa, 
SUiJponho mesmo que não se imprimia; mas· a lei 
está sanccionada ; e per:nitta-se-me que algnm 
amor prc1 prio eu teuha, grande vaida·le mesmo, 
de t .- r concorrido para esse estabelecimento. Eu 
espero que o nobre deputado quando vir o regula
mento, -1ue praza a Daos que sPja executado. ha 
de r econhecer que alguma attenção se dá aetual
meote ao est:\belecimento da marinha no imperio 
do Brazil. Estlls cou•as já houve antigamente, 
não fiz novas descobertas, inas temos e;tado tão 
embaraçados, quer com a ll(JSsa independencia, 
quer com as nossas pequenas mtrig~s domesticas 
(apoiados), que naJa temos podido fazer. l<'ttzem-se 
as leis, e:tistem mesmo em execução. 

U'-1 Sa. DEPOTA.D<.J : - Os executores modificão 
sempre. 

O Sa. MINISTRO DA. MARINHA. : - Prouvera a 
Deos que f,,ssem só os executores . Nós todos os 
dias estamos fazendo proposições de leis muito 
boas que existem. Não tenhamos pr~sumpções 
tão exagerada,., não queiramos só viver de pol1t1c~, 
seuh<>res. (Apoiados.) O nosso paiz offerece car
reiras brilhantes em todos os ramo:1 de industria; 
o homem pobtico niio é m>lior do que o cidadão 
que se applica ao desenvolvimento da riqueza do 
seu paiz. 

O Sa. C. E SILVA.:- E' porque tambem se não 
dá ímvortancia senão 11os po!iticos . 

O SR. MINISTRO DA MARINHA : - Coitados del
las I . .. 

Nà" tratarei de justificar ainda verba alguma, 
porque não fui arguido sobre ellas: quando o fõr, 
o farei; mas desde jcl. confess•• que são mesquinhos 
os meus pedidos. Não Stl presuma que com este 
diob-.iro se podera fazer grande cousa ; poder
se-hão fazer aquelles melhoramAntos compatíveis 
com o estado de nos~o paiz . Eu não des•'iaria 
que emprehendessemos grandes despezas senão 
quan•\o tivesseutos convicçãll de que erão bem 
apvlicadas. (Apoiados.) 

O Sr. Petxoto de Alencar:- Sr. presi· 
dente, não occuparei a attençào da camar<t discu· 
tiodo em geral o orçam P. nto, não só pnr não me 
ach:tr par!l isso hllb tlttado , como porque, tendo 
s;do ell~ apresentaJo pe.lo nobre ministro, e tendo 
já siJn examina.lo p~la commisiàO QUll fez as 
reducções que jnlgllu convenientes. conformo-me 
com ella~, porquol entendo que assim se pôde 
conciliar n economia com a boa marcha e regu
laridade dQ serviço publico. Tenho pois só de 
fallar Acerca do que diz respeito á minha província, 
isto é, sobre o melhoramento do po!tO, que desde 
muito tempo é reclamado pelo interess11 publico. 
Feli.zmente se acha presente o nobre ministro da 
marinha, a quem _me dirijo nesta occasião, e a 
quem rogo que t enha a . bondade de dizer-me 
se o governo tem em vistas actualmente me
lhorar o porto daquel!a província respectivamente 
ao !P.vant11mento do arrecife. No anuo de 1836 
ou 18:37, se bem me recordo, dPCrAtOll-~e na lei 
do orçamento a quantia de lS ;OQOSOOO para essa 
obrli; este dinheiro f<Ji distnbult.lo P"lo presi
dente da provincaa por alguns negociantes para 
que houve.~sem de ciH•gar os materaaes necessa· 
rios : mas, chegando ll auno de 183~. o ministro da 
então, não approvando este expediente, mandou 
recnlher todo o d1reito aos cofres, deixando-se por 
conseguinte de d •r principio á obra, que ficou até 
hoje no mais profundo esquecimento. A necessi
dade desta obra, sua convenienci<l e vantllgens 
são tão manifestas a todos os que têm conheci
mento do que é o porto do Ctlará, que eu me 
julgo dispensado de entrar no seu desenvolvimento, 
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até me~mo porque não possúo os conhecimentos 
praticas, nem tbeoricoa da meteria. Desejava por
tant•' saber se o nobre ministros~ julga autorisado 
por algutua das verbas da prP.sente llli que disca· 
timos para. applicar algum dinheiro á menciOnada 
obm: 

O SR. HoLLANDI- CAVALCA~TI (ministro da ma: 
rinha):-Nà.o me julgo aulorisado. 

0 SR. PEIXOTO DI> ALENCAR:-Neste caso, eu 
tenho de o:tferecer uma emenda marcando um 
quantitativo para ~e dar principio a ella ; mas o 
não farei se o nobre ministro nãv apoiai-a: pe· 
direi os rnesmos dezoito contos de réis. Eu sei 
perfeitam.,nte que este quantitativo n:io é suffi
ciente ; p<orém como a obra se ono coucluirA em 
um só anno, e nem de uma vez, poder·- se- !Ja 
todos os anuos ir destinar•"" aquE.Ile quantilativo 
que fór pos!iivel, e coníorn.~ o pPrmittir o estado 
de nossas finanças. M •s, !J8ra qufl esta. dl'~pPza 
possa ser fe1ta com proveito, é inJispensavel que 
para alli vá um b••m eng~nheiro que tenha per· 
feito con hecitnento do que vai f •Zt!r, e que a par 
disto seja honrado e economico, que não vá ganhar 
e despender os dinheiros publicos só em proveito 
seu, s"'m que satisfaça hs vi~tas do governo tl as 
do publico; que emfim não seja al~um charlatão, 
que quaAi sempre sãv os que mais abundào. 

Aproveitarei esta occa,iào para diz~r tambem 
alguma cousa ácerca de uma outra emenda, que 
eu e Olttros collf:-l!as, d~putados por aquella pro
-vincia, já mandámos á mesa sobre R construco;ão 
de um trapiche ou pnnte que alli deve facilitar 
o dtsembarque. E' tambem isto uma das cousas 
multo necfssarias uaquelle porto, como não dei
xaráõ de commigo reconbec.•r todos os que por 
alli têm passado. O desembarque, ~<euhorea, no 
Ceará é tão difficil, é tão máo, que já tem succe
dido por mais de uma vez c~ohirem fardos, e 
mesmo pessoas ao mar no acto de embarcar ; em 
uma palavra, bastará dizer que alli embarca-se e 
desembarca-se (permitto-se-me a express:lo) com 
privilegias de santo, porque é sobre um andor, 
sustentado por quatru liomens, que . para se appro· 
ximarem ao bote, recebem agua até aos peitos. 
Isto sõ prova o>xuberantemeute a 11eco-ssidade e a 
conveniencia de ser appro"t"ada a emenda. 

Era pois muito para desejar que o D<·bre ministro 
tivesse a bondade de dizer alguma cousa Bl'bre 
esteR dous interessantes ubjectos: eu lhe pPço que 
hlllCtl as suas vi•tas s .. bre aquella província, tão 
desllmpArada, tão falta de recursos e protecções ; 
faça ao m.-nos o nobre minbtro aquillo que pela 
sua repartiÇão estiver ao seu alcance, principal
mente a resptoito do JJ<.rto, que, s~>gundo a opinião 
mais bem aceita, é uma d~<s causas poderosas 
pelas qu~es o commercio e pro,peridade daquella 
província não poderáõ nunca progredir tanto quanto 
devião. . . 

Era isto o que tluhn a dizer, Sr. presidente; o 
mais eu deixo ao patriotismo da camara dos Srs. 
d.-putados, e ao zelo e solicitude do nobre ministro 
que espero e confio não será indifferente á sorte 
daquella província. 

o Sr. Junque11"a:-A discussão começou 
pelo nobre deputado das Alagóa~, que mostrou ou 
procurou mostrar que não tinhamvs meios de ter 
m~rlubeíros, e que era uecessario lançar mão de 
uma providenci,l J?~ra poder obtel-os, além de 
rallar em outros obJectos, comv fosse da pesca, etc. 

A primeira proposição é a seguinte : não. ba 
marinha de guerra sem marinha mercante: 1ato 
não so!lre controveraia. Nenhuma naçlo p6de 
fazer-se forte por mar nem pela marinha aem 
ter viveiro de marinheiros: o Brazil por ora o não 
tem ; tem tido dzfticuldade muito grande em aehar 
marinheiros para a marinha de guerra, mercante 
e mesmo de cabotag~>m. E quaea dneráõ 11er as 
p_rovideocia11 de que lancamo~ mio para este fl,n f 
E' eata a queatio que 'em relaç&o immediata com 

outras muitas questões economicas; ella diz res
pt-ito R todos aquelles meios de proteger o desen
v••lvimento da indu~tria d" paiz. O bacalháo, por 
exemplo, devia Ro!Irer direitos muito fortes; :seria 
o meio de excluir do mercado este genero que 
faz com qu~ os nacionaes não possào tirar van
tagem da pesca que ha nos Abrolhos, e nessa 
pesca formarem-se mar\nbeiroa. 

Fallon-se das embarcações de cabdtagera que 
erão trlpoladas por estrangeiros. Eu digo que já 
ha alguns brazileiro:s marinheiros empregados na 
cabotagem, ao menos na minha província, e creio 
que em outras; e uma vez que o ~overno não 
fizesse recrutamento, como f~z, a bordo dessas 
embarcações, v~xando este commercio que teúlos, 
d~ certo se desenvolveria muito mais; por outro 
lado, uma vez que nós legislemos para que os 
n1arinh~iros éSlrangeiros que tiverllm um a dous 
annos de navegação de cabotagem sej iio consi· 
derados nncicnaes (o que não era isto novo, 
P••rque os Estados -Unido:! têm grande porção ue 
marinheiros ingl~zes, apezar de terem uma extra
ordinRri~ marinha mercante), teria mos mais 
marinheiros, sendo qu" o~ proprietarios das embar
caçõas de cabutagem vêm ·se obrigados a . en.prellar 
escravos para não soffrerem difficuldades nas suas 
viage11s. Ha mesmo difficuldades sobre o com
mercio de cabot-1gem que podião não existir ; devia 
haver maior liberdade, e não estareUJ sujeitos a 
tantas visitas e embaraços que se lhe'l põe. 

Fallou-se em que os e~trangeiros são os que 
lirào proveito da indnstria marítima, assim como 
das outras industrias. Eu entendo que os estran
geiros, princ1palmeute os marinheiros que vêm 
servir entre nõs, fazem um grande serviço no 
paiz, e conviria facilitar mais a navegação da. 
bandeira brazileira com marinhag<lm, ainda que 
fosse grande parte estrangeiros, porque, primeiro 
que tudo, é necessario formar C>~pitaes, o que não 
pudemos fazer emquanto houver difficuldade de a 
nossa bandeira conduzir os nos:1os Reneros, por 
não podermos tripolar senão coro brazileiros, que 
não podemos obter. 

A pdmeira cousa que nos incumbe é fazer 
com que os navio~ bra.zileiros naveguem ainda 
que seja com a sexta parte _de marinheiros 
br>~zileiros. Dahi tiraremos mn1s vantagem do 
que da simples protecção . que temos querido dar, 
e de que não temos cbttdo resultado nenhum. 
Os americanos do norte têm alguns 50 navzos 
na pesca ua b~lêa, e entretanto não _têm tido 
difficuldade em admittir como amertcanos os 
estrangeiros que nav,.gão em seus navios durante 
um certo período. E' uma providencia que julgo 
necessario adaptarmos. 

Seria necessario lambem que por um aeto 
legislativo protegessemos a nossa navegação, que 
est...~ muit•' mal protegida. Os que transpCirtiio 
nossos generos preferem os navios estrangeiro!', 
porque trabalhão com menos gente, fabncao 
n1a1s bnrato, e são especialmente protegidos 
pelos seus paizes · por isso a nl)ssa coucurrencia 
para com elles é 'muito difticultosa.: Será neces
sario muito premio, muita protecçao. Suppoeto 
no annu passado se fizesse alguma causa neste 
sentido, a respeito do premio da tonelagem nos 
navios da construcção brazileira, não obstante, 
deve-se fazer com qne naveguem ainda que seja 
com pequena porção de marinheiros brazilei
ros. Em uma palavra, é preciso que o corpo 
legislativo se reuna, e trate de proteger muito 
fortemente o desenvolvimento da industria, qual
quer que seja, no paiz. 

Emquanto nos deixarmos embair du boas 
idé>\a de que t\ neceasaria toda a franqueza, IUI 
nações que e11tào mais adiantadu e têm maia 
capitaea \iraráõ todas as vantagens, e nós pa
garemos um tributo muito caro, e nunca JlOde
remos sahir da uphera em que andan101. Para 
chegar a et&e 11m deva-se pr~urar meloa _muito_ 
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de longe, e nós até hoje nada temos feito neste 
sentido. Qual é a providencia que temos dado 
para que se empreguem capitaes na navegação f 
Nenhuma efficaz por ora. 

A Inglaterra, ape1.ae acabou o tri\tad~ ~olli 
o Brazil, immediatamente estabeleceu .dtrettos 
ditl'ereoci&PB muito Cortes sobre os oav1o"' bra
zileiros. Um navio brazileiro que lá foi dR Bahia 
pagou de direitos 2:0008, sendo aliá~ de 300 
toneladas, entretanto que navios . ioglezes de 
iguil porte pagão aqui 500$. Na conta dada 
pelo corretor se dizia quol o governo inglez 
depois que .acabo? o tra~ado de _commercio elevou 
alguns direitos dltl'erenctaes ate a 200 por cento. 
Ora, quando a Inglaterra assim pratica a res
peii.O da nossa navegação, havemos de Cl'uzar 
os braços e dizer----:navegai como quizerdes, gozai 
de todas as v~ntagens - ? Chegaremos assim a 
um estado de prosperidade ? Não. 

Semelhantes como estas ha outras questões 
vitaes entre nõs, e se não nos unirmos para 
salvar estes pequenos capitaes que temos, pura 
que · nãu seja victima sacrificada ao adiantamento 
dos outros povos, não poderemos de certo dar 
um só passo. 

O ·sr. ministro di>'se que pa~aaria ag~ra para 
a repartição 'da marinha a matricula dos navios 
de cabotagem, como que quPrendo dizer que 
tinha de exercer uma fiscalisação mai~ furte 
sobre as embarcações e marinheiros eu1pregados 
na cabotagem. Eu conjuro a S. Ex. que a sua 
vigilancia e fisc111isaçào se dirijão para outras 
cousas, e deixe a nossa naveg11çào de cabotagdm 
li'IUito livre e não lhe ponha pê •s. Se vai insti
tuir um exame mais complicado, uma vi<ita com 
muito maior fiacaliaação, de modo que os pobres 
não po•sào dar um pllsso sem serem incornmo
d:ldOs a cada momento, então haverá maiores 
diffieuldades. Portanto peço que dirija a sua 
attenção para que as embarcações de cab .. tagem 
não sotl'rão embaraços e delongas. Deixe que 
os homens chbguem e desembarquem s~uR ge· 
neros e partãu. Se augmentarmos as difficul· 
dades, nem Isto que hoje temos havemos de 
ter, e os estrangeiros v1ráõ até f•zer a nave· 
gaçilo de cabotagem. Venhão marinheiros por· 
tuguezea, fação a navfgaçào como em navios 
brazileiros ; o meio deve ser outro, é fazer com 
que 08 marinheiro~ eatrang<~lroa que navPgarem 
entre nó~ por dona anno~ aerilo considerados 
buzilelroa. T11do quanto fór accre8centar 08 
embaraços Caril. com que nil:o cbfguemoa ao n••sso 
11m : o que cumpre é faciht~r que 01 capitaes 
do Brazil ae empreguem na navegaçi!.o ; se não 
houver brazlleiroa, que vão oatraugeiros. 

O Sa. MINuTao nA. ~Luu::sm:-E no fim de dous 
annos vão-se embora com as algibeiras cheias. 

O Sa. JuNQUitlllA:-Vâm outros, e aquelles Rão 
consider~tdos brazileiNs, quanto mais que mari
nheiro quasi n11nca ajunta d•nheiro. Ao menos 
na Bahia vejo que a navegação de cabotllgem se 
faz com marmheiros em gr .• nde parte brazileiros, 
e não se faz mais por causa do recrutamento. E11 
perguntarei, não podemos LPr marinheiros enga
Jados como nos Estados-Unidos? Contractem-se a 
dinheiro, e. em lugar de pagarmos menos, pa· 
gue~oa mata, eomtanto que não perl\igamos os 
maranheiros empregados na navegação de cabo
tagem. 

O ' .Sr. mi_nistro fallou em fragatas de vapor. 
Deos nos hvre que niato ae gaste dlnheir<>. Não 
temos neceadidade dellas porque se fOrmos lutar 
eonr nações mais adiantadas~ o que valerAõ essas 
duas fragatas ! li: se silo para lutar com os nouos 
vi~i~hos dei sul. tambein não silo neceanriaa. O 
que ·. dnémos . fazer · .é ecooomisar para quando 
pudéi'JIIO& g'àâtar mélbor; por ora é pagar as 
divl!f~ e·. eobaenar· o indlspens•velt· e ae sobejar 
aljüizia' ' c6uJii~· eiiipnau ao·pafl pU. dtltnvolv~r · 

as riquezas que temos~ Eu desejava que os nobres 
deputados se compen<~tra .. sem de q11e deste ponto 
é que devemos pllrtir. Emquanto nos p11zermos 
á discriçiio de nações mais a·liautajas e com 
maiores capitaes, ellas hão de tirar de nós todo o 
pr<Weito, como têm tirado. 

Eu C11ço vot•JS para flUe o Sr. ministro continue 
a empenhar o seu patriotismo p~ra apr'oveitar, 
conforme nossas circumstancias, o que puder para 
bem do paiz pelo lado da repartição dá marinha e 
pdo da11 finanças ; E"-1 invoco todo o seu talento 
administrativo, todos os seus esforços para que se 
colloque á Crente do corpo legislativo para este 
fim. 

E11 guardo-me para o orçamecto da repartição 
da f,.zenda para entrar nestas questões, que 
vierão incidentemente, mas que são vitaes , e como 
o Sr. ministro tem duas pa~tas, peço-lhe que 
pense pelo que respeita ás medidas financeiras 
do paiz em relaçüo 11. si e ao estrau~teiro, porque 
disto depende a nussa felicidade. Então não acon
tecerá que briguemos entre nós, porque, tendo um 
povo meios de sub,;istir, não está tã•1 apto a fazdr 
disturbios, uma vez que se lhe mostre o caminho 
mais f •cil de ser feHz procurando uma subsistencia 
independente sem ser lançado nas praças e com
micios para procurar intluencia- Já era tempo, 
já temos per,tido muito, mas comecemos agora; 
necessita-se -tne o governo se ponha à frente desse 
priucipio, em haru1unia com o corpo legi,;l~tivo, 
para que todos se dirijào a conseguir uma fnJustria 
indepeudente, uma vida occupada no treb .. lho, 
que é tão honroso, como disse o Sr. ministro, 
como qualquer outra vida política, de que por 
certo a u&çào não tirará tanto proveito. 

0 SR. MINISTRO DA MARIN!lA;-Dà mais á naçiio 
do que aos que nclla se empregào. 

O Sa. JoNQUEtu:-Pois bem, eu acredito que 
os que tubalhào para produzir riq11eza e fndlistria 
têm tanto direito pelo meuos corn<J aquelles que 
se eocarr~gào aómente de se occupar de política. 

A discussão fica adiada pela hora. 
Levanta-se a sessão. 

Sessio em 8 ele Jaaho 

PRESIDENCU. DO SB. MUNIZ TAVA.RBS 

SoloUURIIl.-Expedlente.- Discusrllo do requeri· 
mdnto sobre m~tgirtrados ausmter dos seus 
luyares. Discursos dos Srs. Lopes Gama, 
Souza França e Roàriguo~s dos Santos.-Orca
mento da marinha. Discursos dos Srr. Ferraz 
e ministro. 

A's 10 horas e S/.f. da manhã abre-se a sessão, 
lê · se e approva·se a acta da antecedente. 

EX.PEI>IENTB 

Um officio do Sr. ministro do imperlo comm11· 
nicando que S. M. o I ·nperador deaignára o dia 
qudrta 'feira 10 do corrente para receber no paço 
da citl~tde pelo meio dia a deputação dedta camara 
qu11 tem de apresentar a resposta t.falla do throno, 
-Frca a camara inteirada. 

011tro do mesmo ministro, participando que na 
data de 8 do corrente se expedira aviao ao presi
dente da proviuc:la de S. P•ulo para ·que informe 
o requerimento de Candido B •rgea Barreto, em 
que pede melhoramento do ordena.lo que percebe 
eomo. correio do cnrso jurid i co da meama provi nela. 
-Fica a cam~ra inteirada.· 

Remett.!-se á commis<~ào de .fRzenda uma repr• 
sentação ·da eamara municipal da villa de Caet.é, 
gJ18 aeompauha"o requerimento do eapltio Joio _ 
Marqun; ·em · qu •péde a· necnaatia" llce~· .~ 
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autoridade para ser feita na córte do imperio a 
ven•la e extraeção dos bilhetes de tres loterias. 

Não ha mais expediente. 

K.t.GJSTIU.DOS AUSENTES IlllS SEUS LUGARES 

Continua a discussão do requerimento do Sr. 
Rodrigues dos Santos pedindo inf .. rmscões ao 
governo sobre o numero dos magilitrados ausentes 
de seus lugares, e a razão por que ; e junta· 
mente a emenda do Sr. L opGs Netto exigindo 
iguaes informações !\cerca dos lentes do curso 
\uridieo de Olinda. 

o Sr. Lope• Ga:rna:-Eu creio, senhores, 
que é uma das sttribuições da camara temporaria 
o pedir quaesqucr inf->rmações e esclarecilltenlos 
ao governo, tanto mais quanto á camara dos 
Srs. deputa los cabe por direito o exame das 
administuções passadns e a reforma dos abusos 
nella introduzidos. Nem se diga, como ouvi, que 
com o requerimenLo ora em discussão ee faz uma 
increpaçii.o ao governo : o requerimento nlio reza 
disto: o que na discussão se ponder,•u forii.o factos 
acontecidos nas administrações p!>.tiSadas, sem se 
especificar esta ou aquella; e toste requerimento 
talvez, segundo a m~nte do seu nobre autor, 
seja bal.'e para algum proj ecto tendente a reme· 
diar esses abusos, e não eon.preheodo como tal 
requerimento importe uma censura principal
mente ao act,1al gabinete, que ainda não praticou 
acto algum digno dtsso. 

Voto p .. is pelo requerimento primeiro quanto ã 
parte relativa aos magistrados que estão fóra dos 
~;eus lu~~:ares com licenças, sem razão nem fnnda· 
mento, porque com t.aes abusos muito e mais que 
muito soffre o publico serviço. 

Quaot<J á parto~ sobre o curso juridico de Olioda, 
eu a julgo no mesnro caso. No relatnri., do Exm. 
ministro do imperio vem uma t~specio que me 
parE>ce resultado de in~xacta informação, porque 
elle diz estar informado que este anno alli huuve 
mais as,lduidade de re"iliencia. Em v~rdade tal 
se náo deu; não houve tal cousa, quero dizer, 
que os lentes a~tora fossem residir em Olmdn, 
antes shzuns que ainda alli moravii.> passárão-se 
para o R~cife este anno. Nem creio que pelos 
estatutos estejào os l<!ntes obrigados a resi.:lir em 
Olinda; e apreveito a occasUio para dizer, ainJa 
que de passajlem, que o lugar propr!o para a 
acad"emia .é o Recife. Senhores, Olinda é hoJe uma 
cidade deca·lenta e falta de todos os reeursus; 
entre outros muttos inconveni~ntea basta pond11rar 
que, se nlgucm alli adoece, vê·S" D•\ necessidade 
de recorrer aos facultativos tiu R~c1f~. porque em 
Olinda c>~ não ha ; e tem o enfermo de fuer muito 
maiores despezas, e muitas vezes em um caso 
repentino succumbirá antes que lhe cheguem os 
auxili•>B. 

Passando ao requerimento, julgo o corpo legis
latiVO muito idoneo para saber desta:~ c:ousas, 
independentemente de censuras ao governo: m~s, 
qu_sndo mesmo se censurasse ao govern?, ~ao 
v~JO que estivessemos fóra d:> nosso dtre1to. 
(Apoiados.) Ah I senhores, eu pasmo de vAr 
quanto temos retrogradado a este respeito. J4 
huuve tempo f!m qutl o guverno tinha seus receios 
da camsra dos deputados, e por isso dava·lhe 
maia consideração; e ne10te mesmo recinto oh I 
qué censuras e recriminaçõ&S se nio fazião entio 'l 
(A's vez"s com exceABo e Rem fundament<:~.)_ Mas o 
que observo boje 'l Hoje retrogradamos a ponto ta\, 
que me parece que nem se quer que l6vemente 
toquemos no governo, de modo que o governo 
et1tll. ·reduzido a uma eapecie de noli me CGngtre, 
Tado o molesta, tudo o offende. 

O s •. PaKSioXNTE:-Eu lembro ao nobre depu
tado que o que se trata unicamente é de se dever 
ou oio pedir Informações ao governo a respeito 
da fal~ dos maafftl-ados · nos se as lnaares, USI'm 

como dos lentes do curso jaridlco de Ollnda que 
não exe1cem suas foncçõe:~. Não se trata agora 
de censurar ou não ao governo. 

O Sa. L. G.~o'lU.:-Perdóe-me V. Ex.: na dis
cus•ão passada tocnu·se nesta especie, para 
njaitar o rcquerim~nto : alguns senb·1res re· 
corrêrão ao errad<> principio de não podermos 
censurar o governo, e por i<M me par~ceu que 
era licito combater tae~ razões que julgo des· 
acertadas. Se po1rém V. Ex. eut6nde que estou 
fôra da ordem, não proseguirei. 

Tambam eu apoio este gabinete, presto. lhe 
a minha confianç11. Mas ah I senhores, eu en
tendo que verdadeiros amigos do govt~rno, siio 
aqutllles que lhe apontão esla ou aqueUa falta 
com todo o decoro, com todo o respeito (aplliados; ; 
é bom que o governo tenha ami(l:os sinceros, 
e não lison~~:'liros e ll.dUlo<dores ; além de que 
nenhuma cenMura temos feito ao governo actual. 
Admiro eata linguagem agora u~ada pelos illus
trea membros da nobre ex-opposiçào (porque 
agora não ha mais oppoRição). Oh I que miuis
terialistas tii.o fanaticos e intolerantes I Nem 
sequer permittem uma adverteocia, e advertencia 
que póde ser muito amigavel, de quem deseja 
11Ue o governo acerte I r~to é muito, é demais. 
Est,,u quaei diz-.ndo de uma vez qu&nto sinto a 
este respeito. V. Ex. dá-me licença t Se noa 
querem reduzir a tanto abtimento, entiio est11mos 
no mais medonho dos gonrnos absolutos. Voto 
portanto pelo requerimento. 

<> sr. Souza FranQI\:-Eu jé tenho por 
vezes repetido nesta casa que o que nos ··umpre 
é fazer o nosso dever, deixando ao governo 
fazer o seu. De que nos serve estarmos a adver
tir ao governo inutilmente f E' verdade que os 
desembargadores, conselheiros de estado faltão 
ãs suas obrigações da relaçã.,, que os processos 
se "ccumulào alli, que passdo aos centos de 
llDS para utttro:~ desembargadores, por falta de 
haver quem os despache : é verdatJe que os 
magistrados da primeira instancla não vão para 
os seus lugares, que se oceupào alguns no corpo 
legislativo, e tirào depois licença no tempo in· 
tercalar, e nil.o apparecem nos mesmos lugares ; 
é verdade que o povo fica assim sem a admi· 
Distração da justiça que lhe 6 devidl1 por lei ; 
mas o governo sabe disto como nós ; e então 
o que v>~le esta pergunta ? Qaer a eamaro. f.u:er 
algtJma lei, algumr. resolução contra esse abuso ? 
Dovemns de estar a gastar tempo com taes in
formações p 1ra depois nio fazer nada 1 Senho· 
res, este ne~~:oclu pertence ao governo ; se o 
governo é desmazo>lt~.do, se é frouxo, se é con
nivente, se é ind1d~rente, em uma palavra se é 
molleza. perfeita em corrigir abusos, porquo ha 
de a camara estar a rogar-lhe que eampra com 
os seas deveres 7 Façamos nós a nossa obriga
ção, e dei:z:.emos lá que o gov .. rao faç;a as suas. 

o Sr. RodrJaue• do• Sau1<o•:- Sr. 
presidente, cumpre me defen.1er o meu reque3'i· 
manto, restabelecendo as razões com que o fun
damentei, combatendo algumas observações que 
fórão feitas em contrario. Antes, porém, de priu~ 
eipiar a sustentar o meu requerimento, JUlgo 

. neces~ar[o protestar, e efrectivamente protesto da 
maneira a tnais es:preseiva qae me é possível, 
contra essa svstema inqoisitorial, que se quer 
estabelecer nesta caaa, de devassar as coosciencias 
doa deputados para ir nellas descobrir mo\ivoa 
de seu comportamento multo diversos daqu~llea 
que aio por elles apresentados. Eu apresentei 
um requerimento cujo flm declarei com tQda a 
franqueza, e cuido que apresentei com toda a 
exactidào e 'ddelidade, o estado da administração 
da justiqa. Ingenuamente declarei que tinha em 
vista estimular o governo para que applicuae 
a sua atteuçàó. sobre este ramo do . •ervlço, e 
tomasse medidas· promptas para a 'reparaçio dot 
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abusos que denunciei ; entretanto houve q~em 
quizesse_ aebar no SPU eílmportam_ento, mot1vos 
muito dll'ferentes destes que enunc1e1. Não acho 
ist•l muito ditzno, nem mesmo n-u i to parlamentar. 
(.Apoiados.} As declarações dos deputados devem 
ser recebidas IIPSt>L caeA taes qua~s sãll fe ,tas ; de
ve . se ~uppõr q•1e élles niio têm outras razões st~não 
aquelles qua mantfo>stiio : de•x•·mns á hnpren;a, 
deix-m~s á.s conversações part1culares p~rscrutar 
se I.Ja outros motivos para um deput.ado apre· 
sentar qualquer medid" ua camara ; dpntro do 
parlamento não ê licito a nP-nhum deputado 
auvidar das palavras de seu ccllet:ta (apoiados), 
e por il!SO não posso deixnr de estranhar ãquelles 
nobres deputtodos que quizerão dar uma côr di 
versa so meu requerimento, Jnterpr~tando-o conto 
uma censura manifesta á administr••ção transacta. 
T"l não foi minha iuttlnçilo; quut•s fo~sern minhas 
vistaa eu claramente o d~clarei e a ninguem dou 
direito de duv1dar dellas. 

M11s, Sr. pre~í.ient~. vi~to que neste topico 
toquei ; como se estranhou muito que, da minha 
parte pattisse qualqutr cen~ura ao governo, 
devo dizer a esRes n .. bres deputados que eu não 
estou enpbeudad<• a administração ; austt-nto a 
aua politica em seu complPXO: apoio-a em suas 
tendencias, adopto e sustento suas doutrinas 
fundamentaes ; mas não ~stou resolvido 11 tolerar 
qusesquer devaneios que a admiru~tração com· 
metta no desenvolvimento dessa política; antes, 
pelo contrario, s('rei prompto em denunciai-os, 
para que ella arripie carreira, ou então a camara 
ae pron!lncie de man~<ira conveniente aos interesses 
do paiz e consequente com seus proprios princípios 
(apoiados) ; ae por ventura a adm1mstraçii.o n·jeitar 
os avisos nmigaveis que da tribuna lhe fizer, se se 
mostrar pertinaz em praticar factos contradrctorios 
com sua política e pruprios P"ra desnatural-R, re· 
tirar·lhe·hei o meu !taco apoio. E' assim que julgo 
que s" deve portar t<odo o derutad·• c"nscienciuso 
e verdadeír!\mente ministerin (!tpoiado$) ; porque 
não considero que o ministerialismo importe uma 
hypothaca do pensamento do deputadn mil\isteri>•l 
(apoiados) , uma approvação autbumati.:a sem 
reservll e macbinal de todos os actos do goveroo. 
(Apoiadol.) A este respeito estou, como eobre 
muitos outros, intE-Iramente na opinião do nobre 
deputado peldB AlagOa11, que julga que é o molbor 
amigo aquelle que dá salutares avisos, qufl faz 
amigaveia advertencias, do que o que approva 
todos os desvarios da administração a quem 
prestou seu apoic. (Apoiados.) 

ora, eendo tal a minha opinião, sendo esta a 
linha de eonducta que deve tnlhar o deputado 
m!nister1al que se respeita a si proprio, não acllo 
razão para que algum nobre deputado que não é 
ministerial (mas qu.e tambem não sei o que seja} 
estranhe o meu comportamento, quando por ven
tu rn o meu requerimento impurtas>~e ou coutivesse 
ir.tenc:ionalment.e uma censura : antes achava 
mais ~igno de admirar que esse nobre deputado 
que tão acres censuras tem feito â. administração 
de 2 de Fevereiro, que tào violento se tem mos
trado e10 suas accusações contra e\la, em vez de 
ajudar aquelle que lhe dá oc:asião de accusal·a, 
venha obstar ao progre&So dessas aceusações, 
!»mbatendtl um requerimento que, na sua opinião, 
Importa uma censura a essa administração. 
(Apoiado~.) . 

Depois destRos observações preliminares, cumpre 
que eu encete a apreciação das razões que se 
apresentárão para combater o requerimento. Eu 
nio vi senão uma unica r,.ziio, e e que, no estado 
em que se acha a . nossa administração de justiça. 
quando os magistrados não têm g .. raotla Alguma 
& EOstio sujeitos ao puro arbítrio do governo, nã~ 
A conveniente que a camara vá excitar medidas 
que poasão trazer algum gravame a certo numero 
de tnnaiatradoa que ae auppõe j.t terem s~offrido 
alauma Violeõcla da pute do eo•erno. Ea não 

concebo que os magistrados de que trata o meu 
requerimento soffres8em v!olencia algum!\ da 
parte do governo.; o requerimento trata de duas 
espccie~ de magistrados : de desembargadores e 
de juizes de direito. Desde já asseverarei que 
nR.o me con-ta que nenhum desemb..rgadnr tivesse 
sid.l promovido de uma para outra relaç<io ; por· 
tanto, pelo que re~peita a desembargadores, o 
requerlmeut<l só !;e entende eom pcsS•las que furão 
promovidas de juitlls de direito aos bancos das 
relações, e assim só se refere a pessoas que forão 
beneficiadas, que ti verão promoção em sua 
carruira. Ora, fll estao~ pessoas, assim promovidas, 
têm abusado da sua posição, deixando de ir para 
os lugares em que devem exercer os seus empregos, 
o que no» cumpre taz~r 'I Por ventura este esti ' ulo 
que vamos dar AO governo ira excital.o a com· 
metter viol.mci~<s contra estes desembllT!r&dores 1 
Nà•> é possivt>l, porque o governo não faz mais 
que dar ex.,cuçiio aos decretos de suas promoções. 
Isto nunca póde ser conRiderado gravame ; é 
apenai" eltacuçà•l de lei, e execução de le1 deve ser 
des~>jada por t •Jdos, muito principlllmente pela 
eamara Jos Srs. deputsdos. (Apoiados.) 

Ora, quanto ao~s juizes de direito, quererei 
conceder por momento qufl, ;;ntre os removiios 
pela adrnini~traçàn de 2 de Fo<"<>r~ i ro, algum o 
rossem com inju~tiça: é provav~l. é muito n11tural 
que essa administração, receb~ndo in f. -rmaçõ~>s de 
diversas pessoas, pudesse, em ~lgum ca~·· mu1to es· 
pecial, aer illutlid,., e assim remover algnns juizes 
de dir.,ito, Mm raz>t,, , po~t<l que fosse aliás n1uito 
parca em sem~lbante< remnções ; mas pelo facto de 
conceder que aiguo~ juiz~s de direito tenhio 
s, ,fffid.J gravame nàt.l se s .·gue quA a medida que 
propnnho vá augmentar este gravame, porque 
a administração 11ctual estâ reconhecida como 
verdadeiramente cone i li adora, como eminentemente 
justiceira. I~to é reconhecido pela me~m3 nobre 
oppo.;ição, e então não deve ella julgar extem· 
poranea a minha me,lida ; antes deve julgar que 
não púdia haver uma occasião mais propria, mais 
a~!\da J>ara se obrigar ao governo a entrar no 
examfl dt~sta matoria, pf\ra prover de remedio as 
pr .. eisões do paiz, que tanto soffre com a irre
gularldt~de da admioistrllçiio da justiça. (Apo\a· 
dos.) 

Dt!mais, eu chamo a attençilo da nobre oppositito 
para a marcha da administração mesmo de 2 de 
Fevareiro. s~ a nobre oppoaiçdo fõr examinar os 
actos desse p;alliuete em relação ã admiftietraçllo 
da jnstiça, ha de CO• •Ít!S81lr que elle, dA certa 
época em diante, nada mais fez que melhorar a 
poRição dos amigos da nobre opposição. Eu. 
observei que muitos juizes de diretto forlio 
mandados para lugares que arderttemente ambi
cil1n~vão, que outros f<1rão pa~Slldns para comarcas 
em que anterillrmente existião. Ora, se já o 2 de 
Fev~reiro, que a nobre opposiçào qualificou 
reacciouario e violento, procedeu desta maneira, 
como não ~e deve esperar que o 2 d<' Ma1o 
pro.:eda com muito maior benignidade? l.t,undando· 
me pois na declaração da nobre oppohição, na 
sua adheeão tão nobre, tão leal, tão decidida e 
completa ã actual administração, creio que não 
póde ter motivo para conservar qualquer receio 
ácerca da maneira par qne o governo deve se 
comportar ua exeenção da lel ácerca dos julze11 
de direito que não têm ido para seus lugares. 

Sr. presidente, se me não engano, foi esta 
a unica observação que se fez cootra o r~>queri
mento . Reconheceu-se de plano que o mal existia, 
que era preciso dar algum remed1o, mas rejeitou·se 
o requerimento pelo motivo que alleguei. Eu 
cuido t.er desvanecido o argumento apresentado 
de uma maneira vietoriosa ; e por bao oecnpar
me-hei agora da opposição que flzerão outros 
nobres deputados em rehçào aos resultados deste 
req uer\men to. 

O nobre deputado pelo Rio de J&Deiro quaUiicou 
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de inutil o requerimento, porque, no seu entender, 
nem o governo nem a camara p:ldiãu fazer cousa 
alguma com elle. E11 discordo desta opin iàll; 
cuido que o governr•, tendo em vista a discussiio 
que se tem travado nesta casa ácerca da materia, 
observando a o.uanimidade de opiniões âcerca da 
necesstdade de pr<Jvidenciar a cessação de•uo 
escandalosos aLu.;os, ha de applicar a sua attenção 
sobre este ramo de adutinistração, e tomar aquellas 
medidas que estão a seu alcance. Nem se diga 
que o g.Jverno nada (JÓle fazer depois de appro
vado o requerimento; eu julgo que o governo e 
só o governo póde r~zer alguma cousa, ou por 
outra, que o governo póde fazer tu·IO quanto é 
necessario. por4ue em su•• attribui~ão estão os 
meios precisos para fazer desapparecl!r este abuso. 
Sab~mos que eUI grande partll prtJvém tal abuso 
da f.tcilidade coro que os miuistros C<>ncedem 
licenças a magistrados removidos de uns para 
outrus lngares ; mas se os ministros virem que 
esta sua condescendeucia é reprovaJa pela camara, 
que a camara não está dispo8ta a deixar con
tinuar um estado de cousas tão contrario â b·la 
e regular administração da ju~tiça, hão de arripiar 
carreira, hão de deixar de ser táo faceis na 
concessão de taes licença&. Por outro lado, o 
governo tem acção inteir~, completa sobre taes 
magistrados ; não precisa de providencia legis· 
1t~tlva para C•)agil-o~ a cumprir seus deveres; 
basta que expirado o tempo concedido na lei pau 
o ma~r•strado ir tomar posse de seu emprego, 
não lhes conceda uova hcenç>l; então o magi•trlldO 
ver->~~··ha na collisão, ou de cumprir o seu dever, 
ou de pPrder o lugar. Ora, se na lei o governo 
tem meios par:\ c .. agir os magistrados que a::~sim 
abusào da sua posição, não V!!j•• que possll proceder 
a argumentnçào da 1\I<Jiles senhures que dozdm q•1e 
o govt!rno não póde fazer obra alguma com o meu 
req•.1erimento. 

Pelo que diz respP.ito à camar;t, tambem penso 
que ella muito póJt! faz••.r. O meu requerimento 
pede que o R•Jverno d~clare qual o numero dos 
magistradt~s qu<l estàtl fóra de seua lugares, e 
a razão por que não têm hlo eX•!r.:êl·os. Ora, em 
presença das razões dadas pelo governo, po<lamos 
JUlgar ~e alguma cuusa m.•is é necessano fazer, 
se alguma mo::did • legtslallva é indillp~nl!av~l par11 
habilitar ao governo IJara introduzir tod•L a ordt!m, 
todos os melhorament .. s de><ejllv~is neste nmo da 
11dministraçiio. Portanto em todo o caso meu 
requerimento é du evtdt>nte utilidade; ou estimule 
ao governo para cumprir o '1118 eu julgo d~ver 
stu muito rigoroso, uu habilita a cam~ra para 
tomar qu11lquer providencia que o governo julgar 
que ainda se deve adaptar para constlcução 
de tão importa!lte fim, tant<• mais quanto o 
governo deve estar elaborando unta proposta sobre 
as ·reformas judiciarias, na =1ual pó de inserir 
al~uma disposi.;ào a respeito. 

::;r. prestdeate , não me occuparei em fazer 
reparo algum sobre outros abusos que forão 
denunciados pelo nobre deputado pela Bll.hia. 
Lastimo que esses abusos tenbão apparecitlo, mas 
dou graças á Providencia por Ler concorrido para 
que elles t<ejào denunciados derante o parlame':!to. 
En, Sr. presidente, confio tudo da dtscussao ; 
nunca tenho rec~;io de provocai-a, pilrque, apezar 
de qualquer indiscrição que appar~ça n~ trtbuna, 
ainda assim os resultados della são mu1to vanta· 
josos para o paiz. (Apoiados.) Isto .se realiso_u 
na hypothese actual ; eu tratava de uma espech' 
de abuso, mas veio o no~re deputado pela Ballta 
e revelou outros pelo menos tão graves. O que 
resulta pois do conhecimento de t .. otos males, de 
tantos abusos, de tantos escandalos 1 Uma ver· 
dade: é necessario acudir com medidas promptas 
e adaptadas para restabelecer a ordem e a di~tni
dade do poder judiciario. (Apoiados.) 

Sr. presidente , sendo esta uma das primeiras 
necessidades do palz, cuiJ.ava eu que uma lei que 

ten~esse a organisar o poder judiciario, e itttro
duztr nelle qunl•1Ue!' reforma, dev<!ria t6r em vista 
todos os abusos que ~o)je se estão denunciando 
e que para o futuro ainda se hà<l de denunciar~ 
mas não: ftl~·se _un~a .l6i com o titulo pomposo dé 
-reforma JUdtcuHta; -ma~ em ultimo resultado 
essa reforma não t11ve ~eo_ã? um tlm, que foi o 
encade~mento do poder JUdtctario ; não teve senão 
uma v:sta, que era ava:~ ~llar os juizes, entre
gai os ao governo ~ara elle dtspór da justiça corno 
qutz~sse. C·•nsegul,io este fim, a nada mais se 
!lttendeu. {Apoiado:.) Ttrou·se aos juizes toda a 
lndepe!J'len<?'"· porque era preciso avassallar o 
poder JUdtclarto, potra que pudesse servir de ins
trumeuto para escravisar o povo. {Apoiados.) Tal 
era ? unico fi•~ desso< rtoforma, e P''r isso as ver
dad~lras necesstdaoles da administração da justiçn 
n:h f<>rào nella rt:'mediadas. 

Não havt!~do, por consequencia, Sr. presidente, 
uma só razao que possa prevalecer contra o meu 
requerimento. nãu do~••stirei do~ votar por elle, e 
~spero_ qull a carnara fará justiça lu ·minhas 
tnto-Juçoes, dando o seu voto a uma medida que ea. 
julgo ess~nciali8sima para reparar um mal do 
qual podem ro!sultar as mais perniciosas e funestas 
conilequencia~ para o paiz. 

A discusoão fica adiada pela hora. 

ORDEM DO DIA 

ORQA:r.I:ENTO DA :r.I:AIUNHA. 

Continua a discussã11 do orçamento da marinha 
com as emendas apoilldas. 

S.io •nais apotlld••s as seguint~s: 
u 0Jm a coo;trucção de um novo pharol de 

rotação e luzes dtl •Jiv~rsas cOre,. no por to da barra 
da província de S. Pedro· 20:0008. 

« Paço da camara dos deputados, 9 de Junho 
de 1846.- OliDeira Bello. » 

c Com o le1'antamento do recife do porto do 
Cdarà, lS:OOOS.- Peixoto dt~ Alencar. Jl 

o sr. ForriJ.~t:-Sr. prt'Sidente, e11 não tinha 
tençllo slgurna de tomar parte ue~t-1 discussão ; 
mas hontem , tend., ouvido o nobre deputado 
pelas Ab~Oa~ prorerir uma proposição que, a 
ser ver,Jatleira, n·Js dflve collocar em uma po
siçlio diff~rente daquella que hoje oc:cupamos , 
tive vonta•ie de <,ff~recer al:;:umaa considerações i 
camara. Um 1 outra razl'l.ol houvl! : o nobre mi· 
nistro da marinha prometteu-me na dit~cussão de 
f•Hças de mar dar.me agora o• esclarecimclntoa 
que e11 lh" havia pedido : h•mtem mesmo se 
dignou dizer-me que eu occupllsse a tribuna 
que elle me daria estes esclarecimentos. Por 
estas razões pois occuparei alguns momentos á 
casa. 

Senhores, a proposição do nobre deputado pelas 
AlagOa~ me sorprendeu um pouco, e o aparte 
do nobre ministro da marinha em resposta a 
essa proposição ainda mais me sorprendeu. A 
proposição do nobre deputado ftli a seguinte :
Os ministros da fazenda, mBrinha e imperio 
estão personificados em uma só vontade.- Esta 
proposição, entendida de um modo, me faz receiar 
de que todos os ministros não estejão personifi
cados em um só pensamento, em uma só vontade, 
o que é um dos pontos mais essenciaes na 
organisação dos gabinetes, e para a boa marcha 
dos negocios publicas. A rEOsposta do nobre mi
nistro ainda foi mais fr isante; disse elle:
Sómente os ministros da fazenda e mArinha estão 
personificados em uma só vontade.-En entendia 
que o pensamento do gabinete devia ser um PÓ, 
que a vontade do gabinete devia ser uma uniea. 
Sendo este um ponto essencial, ponto sobre o 
qual já chamAra a attAnção da camar.a o nobre 
deputado por Minas que foi ministro dos negocias 
estrangeiros, vejo-me na neceesidade da pecllt 
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ao nobre ministro da marinha que nos queira 
expltcar a sua proposição, e ao mesmo tempo ao 
nobre deputado pelas AlaRóa~ que queira-no:~ 
alguma cous11. dizer s este respeito. Tamb~m PStJu 
díspo,.to a pedtr ao nobre dt>put~do por Minas 
que cumpra a sun pal14vra: ell" nos dis~e que, se 
acaso o pensamento do governo não fosse um 
unico, se o mini~terio não f··~~e bom~geneo em 
seus sentimentns, em suas opinJO··s, haVI14 de ne~ta 
casa pedir contas ao nobre mi11istro organisador 
do mesmo minlsterio. 

E. senhores, se estas co:~sas são verdadeiras, 
acho que ellas nos devem desanimar um pouco; 
e sa não são verdadeiras, não sei com que 
fundamento são aqui trazidas. Nada melhor a 
um deputado do que a franqueza, nada melhor do 
que as posições f, ancas e claras ( apoiados) ; 
sejamos frunco• : tomemos a posiçã11 que nos é 
conveniente ; esta guerra de alfinettls niio é uma 
guerra franc~, leal, qual deve ser professada na 
tribuna, qual convém ao paiz. 

Feitas estas r.ll~xões sobre a política geral ou 
interna, entrando n11 exame do orçamento apre· 
sentado pelo nobre ministro, eu tenbo de pedir
lhe que considere bem para o orçamen:Q desta 
sua r~'partiçàQ apre~E>ntado este anno; é o mais 
imperfdt() possrvel. Em todos os paizee trabalha· 
se para .. perfdçoare•n·se o~ orçamento'!, especial· 
mente os da repartição da mtlrinbll; entre nós se 
as cousas subte este ponto não vão a peior, ao 
menos nada têm mdlhorado. Na França, por 
exemplo, o orçamento da repartição da marinha 
em 1t:S22 foi feito sobre bastls muito regulares, 
chamou-se a este orçamento orçamento modelo : 
nãü se contt:ntárão porém com isso oa frauceze~; 
novos melhoramentos forão t•Jdll:! os aliüv:l in· 
troduzindo nos seus orçamentos, e quasi depuio~ 
de 20 annos, em 18!1, ·o orç~~omento da mar111ha 
como que tomou urna f11ce nova, muito melhor, 
sobre bases mllls seguras, C•>m esclarecimentos 
mais exactos; o corpo lt>gialattvo foi habihtaJo 
para decretar os mdoa uecea~arios pna f,,zer 
face As deapezas publicas; e eatadiatall ha quo 
aind .. ae occupào em aperCdiçoal·o: enJ.r11 nós 
acuntece o contrario ; ae niio t11mos retrogradado 
alguma eousa, estamos eatacíonarlos, porque nem 
jl!. se apreaentl\o aqut~llea dadoa que ~ao neces· 
aarlna, aquelllls dadoa que forilo exiRidoll por 
uma lei, e tudo noa é apre11entado Bt!m ay<tArna 
e s~m metboJo. Ha u111a gr~&nde confu111\o na 
claaalt\caçllt> das de~pezaa confurme os aervrços : 
de&p~z .. ba que nlio eatlio capituladas conv~nlen• 
temeot11, e sobre isto eu peço ao nobre ministro 
que me attenda. 

Sobre a verba - ars~naes- se accumula tudo 
quanto é despeza sem di~tincção alguma, quer seja 
propriamente de arsenaes, quer não; é esta verba, 
por assim d1zer, o deposito de tuJo; assim barcos 
e catr~ias de saccorro, patrões-móres das barras, 
seus aJudantes, atalaiadores, remeiros do serviço 
dos praticas, pilotos das barras e mil outras 
causas inteiramente disparatadas á consignação de 
arse~ae~ alli estão accumuladas, e até accumuladas 
em u~tem~ oppo'lição ao methodo adop~Lio pelo 
propr1o orçamento. Principiarei pelas capitanias 
aos portos. 

deste serviço du barras e to1as quantas de
manda a policia tios portos estilo englubadas na 
verba - aneoaes.- Ora, tlm um orçamento bem 
eonf··ccionado não deve isto dar-sAT 

O quo~ vemos na verba dos navios armados e 
desarmados T -Vemos aqui (ltl para guttrnecer 
estes navios (desarm~dos) inclusive a cabrea, 
barca,., l!4ocb .. s, etG., tanto. -Ora, pergunto, a 
cabrea, a barca de esenação. a que rubrica devem 
pertencer? Certamente aos arse.naes, porque são 
ess~t.s Pmbarcações neeessarias para as construc
ções navotes, e não podem ser coneiderad-•s
navios desnrmad.>s.- No em tanto o que é verdade 
é que todas as despdzaR de entreteniment•l, tripo
lação e conservação d•lstas embarcações correm 
pela consignação de navios desarmados. Póde·se 
em regra h1to isto dar T 
Ne~ta mesm' Vtlrba vêm contempla<i&s as des

p~zas ds barca de escavação, qu mdo ellas devetn 
sahir da verba-capitania de portos. 

Eu não tenho outro fim, fazendo estas rPfiex.ões 
e outN~ que 1\ccrescentare•, seuão pedir ao nobre 
ministro que . appli .,.ue a sua attenção para a 
conrecciio derites daJos. Por que razão vêm os 
inv~tlitlos na rubrica dos arsenaes ? Pois os 
invlllidos são operarias do arsenal? Ahi estão 
na rubrica doa arsenaes do Rio Graude do Sul 
e de ::!anta Catharioa e de Olltro~ lugares. 

Ainda proseguit·ei no P.Xame da verb~-navios 
des~trmado!l.- Estilo n .. Hil contempladas as des· 
pezas da nâo Pedro II, que serve de escola e 
dn escuna No"Da, ÜP.stinada para o serviço de 
instrucçào do3 irnperiae:i marinheirns. Em re~tra 
as daquella devam ser contemplad>~s na verba 
da academia de marinha e as desta na do corpo 
de imperiaes m•winbeiros, e jámais podem ser 
pr<>priamõnte consideradas-navios desarm~tdos.
Até convém bto para que passamos bern avaliar 
quanto custa 11 in .. trucção de um alumno da 
acader>J i<' de marinha e de um imperibl mari· 
o beiro. 

Na mesma verba forão contempladas as despezas 
d<>S navioa eondemnados, em cuja guarda se 
occupão 79 praças. Vejamo~ llntretanto qual o 
destino o servi~o defltes navios, para vermos se 
as suas de~pezas devem sahir desta vsrba. 

A !r~gata Imp~ratriz serv11 de cabrea : a 
!rascata Carnpisttt, de barcaça; a corvetoL Ã'll1CI• 
zona1, de arutllZ"oU naval ; o brigue·barca Sete de 
Seternl>ro, do~ &<lccorro naval: o brigue Imperial 
Plld•·o, de quartel dos escr .. ·vw~ da n!lçlio empre· 
grtdos no ar~enal; a charrua D~J<Jseis de Marco, 
de depo~ito naval ; a canbonsira Igua-pe, de 
batelào : os br1gues Constanca, Niger, Iriri e 
os pr.tachos Patagonia ll Belli.co, no serviço da 
alfandega. 

A lei, creio que de 16 oa 17 de Ago&to do 
an~o passado, creou as capitanias dos portos e 
SUJeitou a esta repartição as barcas de soccorro, 
os pb.aróes, &8_ barcas de E.scavação, tudo que diz 
re><pelto é. polrc1a dos portos, á sua conservação 
e m~lborameoto, trafego dos portos e das costas, 
pHtteagea:. del'tas e 11as banas, patrões-mórea 
etc., etc. O que porém Vf.mos nó~? Em u~ 
paragrapbo !lsdespezas das capitania~ dos portos; 
em outro d1stmcto e separado as que se devem 
fazer com '?S pbaróes e barcas de soecorro: na 
verba rel~A\IV& a arsenaes, catraiaa de aoecorro 
patrõea-móres , pratic:os e pilotos das barras ' 
atalatadorea, u despezaa das embarcaçõea propriÜ 

Do q11e ac11bo de referir, que colhi do mappa 
n. o, que anda annexo ao relatorio do nobre 
ministro, vê -se que as sete primeiras emba!cações 
pertencem ao serviço do arsenal, e as suas des· 
pezas devem portanto correr pela verba-arsenaes 
-e as cinco ultimas ao serviço da alfandega, e 
que as suas despazas devem correr pelo mini•teril) 
da fazenda. E pôde-se assim dizer bem eonfec· 
ci<>nado o orçamento apresentado ' Certo que 
não. 

Cumpre tambem lembrar que nos navios des
armados estio contempllldaa as barcas de soecorro, 
e assim port,.nto temo• desper.as para barcas 
de soccorro na verba - arsenaea - na verba -
pbaróes- e na verba - navi•JB desarmados 

Esquecia-me tornar ainda mais notavel a (alta 
dll f-y~tema deste trabalho pelv que vou referir. 
Ao passo que na rubrica de naviCIII de~Sarmados 
vê•n a3 despezas com cabre1s, ete., ahi vemos 
na rubrica-.. rsenaes- as das barcaças de agua, 
navios que servem para q10ereoa que são pro· 
priamente cabrells, etc., etc ; .de sorte que ;O 
resultado de t11do ilto é qae .os dados, apra~en
$adoa pelo &overno . .no leu. orÇÚ!OilW .do &~ 
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sy~tema, não se eBpltulão bem as despezas, e 
nós não p::~demos bem avaliar o montante das 
despezas sem que haja um orçamento systematieo, 
sem que cada despeza esteja co \locada na rubrica 
eompetentP. Já que o nobre ministro tem uma 
contadoria geral bem tnontada, creio que devemos 
esperar melhores dados, melhor orçamento para o 
futuro. 

Notarei outra cous~: ha uma mistura entre os 
materiaes para RS novas coil'Strucções e para os 
concertos ; e a inda esta mistura não só a respeito 
do que cl necessario para construcções navaes, 
mas tambem para os proprios edificios civis, 
quando devia haver uma rubrica separada para 
cada uma destas causas . Assim não podemos 
calcuh\r quanto é de m.ister para construcçiio de 
uma embarcação, e quanto se deve gastar no 
fabrico parcial das embarcações;que se vão dam
nilicando. 

O defeito do orçamento ainda é demonstr~tdo por 
outro lado. No seu relatorio o nobre ministro 
declara que a companhia de aprendizes mari
nheiros não só está completa, mas até que tem 
de excesso 118 praças, e que por consequencia é 
de mister a creação de nova companhia_ Mas 
não passando medida alguma a este respeito na 
lei da fixação das forças, donde o nobre ministro 
tirará a consignação para estas 118 pr~tças ? 
Qual é a autorisação que tem para est<J serviço '! 
De certo que é de mister uma medida a este 
respeito. E pergunto mais ao nobre ministro : é 
certo qUQ S. Ex- tem applicado certos . fundos 
ao serviço scientifico, a viagem scientilk\ de 
alguns offi.ciaes, a instrucçiio de certos elperarios ~ 
Se tem, donde tira esta consignação? Da verba 
dos arsenaes, não, porque esta despeza deve ser 
capitulada em outra verba-
Dir-se·h~ talvez que estas causas a'io pequenas, 

mas eu entendo que a primeira obrigação d,1 
governo é apresentar-se ás camaras com os seus 
pedidos muito bem demonstrados, muito bem 
classificados. Este trabalho tem attrahido a ntten
ção e o estudo de homen< muito celebres ; o nobre 
ministreJ no seu r~lahlrio traz 1\ çpinioi:o de um 
homem eminente que fvi ministro da França em 
1822. En peço ao nobre mini~tro que ••tteoda 
para a opirliiio deste hr.mem (o barão Portal), 
que conddere a Ppiniiio de outra pPGsoa res· 
pPitavel a este respe1to que• á o bur1io Tupinier; 
elles demonstrarão a necnssldade que ha de serem 
os orç.amentos apresnntados i\11 cnmaras multo 
bem classificados. Ora, nós q11e na época actual 
estamos no progresso em tudo, haVAmoa de nesta 
parte estar sempre no regresso 't Estar sempre 
estaclonarios ? 

Ainda não pariio ahi os defeito~ do orçamento. 
Foi sempre costumA incluir na força fixada pela 
lei respectiva aquella marinhaRem que é destinada 
para guarnecer os navios des,.rmados, e para 
guarda dos navios condemnae1os. Nem de outro 
modo poderia ser isto considerado, porque, 
importat1do o maior ou menor Ilu,•ero de mari
nheiros necessarios para o ,;ervic;o da nos~a 
marinha uma medida legislativa, um tributo 
pessoal dado o recrutamento para obtêl -o, ou 
tributo J)ecuniario, lançando-se para esse fim mão 
do meio do engajamtnto, de· mister é que esta 
força SPja fixada annualmente na lei respectiva. 
Ora, as!lim entenderão outro:s ministerios, e tanto 
que em 1843, perguntando o nobre deputado por 
Santa Catharina se na quanth consignada P'•ra 
força naval se eomprehendia o que era necessario 
para sustento e soldadas dos marinheiros empre· 
gados na força passiva, respondeu· lhe<> ministr<> 
que Rim: t~tnto é assim, que propondo-me eu a 
exqminar os ,,rçamentos anteriores, abi vi q_ue 
nunca se excedeu da forca. que era fixada. Em 
43-~toda mariohagem, comprehendidas as praças 
de todas as classes emprl':gadas na nossa armada, 
11ão ia além do numeru de 8,000 praças em tempo 

TGllctO I 

extrnordioario ; Am 44-45, 3,500; em 45-46, do 
mesmo modo. Mas <> que vemos nós agora 1 O 
nobre ministro pode para o tempo ordinario 3,000 
praças ,~e assim passou; entretanto nós vemos 4 000 
prae;as 1 l 3,!'>00 em os navios armados e 500 para 
os . des~r .nados 1 Não acho compatível com os 
prmctp!Os do systema representativo que se exceda 
a força além daquel\e numero que é determinado 
senão em caso extraordinario, e menos devemoe 
consignar os fandos, como pede o nobre mi· 
nlstro. 

Notarei ainda outra cousa. Aqui se fn o calclllO 
para munições navaes dos transportes do mesmo 
modo que se faz para os navios de guerra - faz.se 
do mesmo modo para os navios desárrnados 
e para os navios coodemnados. Ora, eu creio 
que este calculo não é exacto ; ba differença 
entre o gasto com um navio armado em guerra 
e o que é de mister para um navio que serve 
de mero transporte ; a differença ainda existe 
para ·o navio desarmado e para o nRvio con
demnado que não presta serviço algum. Como pois 
se pede para <>s navios desarmado~, condemoados 
eabrea, munições navaes, etc., na razão de 419 
réis para cada praça diariamente? E' di!f.J rença 
muito notavel. Como se 1Jede ao mesmo tempo 
;i$'i51 por cada praça dos n11vios dP. guerra, e 
S$551 para O'! navios de transporte 'l Neste mesmo 
orçamento encontro uma duplicata , como vou 
demonstr~r . D•Jnde sahem os materiaes que 
e'lnstituem as munições ·na voes T Da quot, d;)s 
Rrseoae~ ; elles são o pre~J.ucto dos trabalhos dos 
opera rios dos arsenaes, e das obras primas com 
pradas pelos mesmos arsenae~. Ora, tendo nós 
já dado uma consignação para os arsenaes, para 
materi.u primas, para trabalhos dos operarias, 
como ag•)ra vamos na verb11 força naval dar n!\ 
raziio de 38551 mAnsalmente par11 cada p_raça o 
que ó dfl mister pam munições navaes? E' uma 
duplicata sern duvida. O que cnnstituem ests.~r 
munições nn\'acs? O velam•:, mR<:s~me, cordoagem, 
etc., por undb S•l fdZ·Jm e,;tas daspazas, a compra 
de01tas matarias primas' P.•los arsenaes; como 
pois aRora "e pedo mala 8S5;Jl para cada praça 
d•ls nnvlos armados, pnra c11da praça dos trans
portes' 

A vnrdado disto se manifelsta pnlas proprias 
exproRaõc~ do orçamento - arsenaes. - Para 
mas~ame dos navios que armarem de novo, e 
para concerto do que exlst\r pcrtencentQ lls diffe
rantllll embarcaçõe11, e do velame das mesmas, a 
aubflr . etc., etc. 

Força nava1.-Mr1nlções navaes por mez a cada 
praça n 38551, etc. 

Cumpro attender ao que se observa nos outros 
t•aizea, Dl\ França e na Inglaterra. Ahi em ver
dll<ie toma·se por base cada praçl\ p10ra avaliação 
destas munições. C()nforme o termo medio dos 
tres ultimas annos ; e diz um grando escriptor 
que esta base é tão exa:ta , que quasi nunca o 
calculo é desmentido na pratica. Se o nobre 
ministro adrnitte isto, devo necessariamente fuer 
abater na verba dos arsenaes a quantia corres· 
pondente para materias primas e trabalhos dos 
opera rios, ou então fazer cessar este circulo, dei· 
xand1> nos arsenaes a quantia respectiva. 

Temos pois que nesta parte ainda o orçamento 
da marinha não tem progredido como deve; mas 
eu vou dernonstrnr ainda a todas as luzes o 
defeito deste orçamento pelo que toca aos vapot:es. 
Todos sabem que os calculo& para avaliar o que 
é de mister p11.ra o material de um vapor não 
são os mesmos que ser.vem par11 .um navio á 
vela; o vapor consome outros materiaes, tem 
necessidade nos sell8 eot1certos de outros ma· 
terias que não tAm os navios á vela ; qual o 
mt:thodo seguido em todoa os paizea 7 E' con· 
signar a despeza conforme a força dos vapores ,; 
mas o que vemos aqui f Millturadaa com aa ,das 
navios de ~erra aa deapezai· das m11niçõea A!lV&él 

. 41 
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d" S vapores, e o cnrvão, o combustivel e mais 
materias nPcessarias vêm na VP.rl.Ja dos arsenaes; 
e como vêm ? Será por um calculo? Não; en
tretanto n11.da ba mais facil de ser reduzido a 
calculo do que o que é de mister para um 
vapor tJstar constantelllente, durante um at\no, em 
serviço, conforme as tonelaàas de carvão que 
gasta por hora, e mais materiaes que demanda. 
Mas o nobre ministro pede-nos uma quantia a 
esmo para os vapores, e vêm elle conf11ndidos 
com os navios á vela. 

Assim pnis, tenho demonstrado que nós temos 
neste assumpto estado estacionarias, se não temos 
retrogradado. E o que fazem P-sses empregado~ 
que o nobre ministro tem por tão h>'beis 'l Em 
que se occupão elles ? Em aprasentar os orça
mentos desta ml\ueira 'I Bem disse o nobre de· 
pulado pelas Altlgóas que o orçamento é uma 
esper.ie de cbimera, porque não temos lei de 
cautas nEm dados necessarios para bem confec· 
cional-o. E11 chamarei a attençào da casa, á vista 
!!esta proposição do nobre deputado, para o que 
succedeu com o ministerio de 2 de Fevereiro. 
Uma lei exigio a apreseatqç:io das contas, que 
deviào ser motivadas com razões do accrescimo 
ou da diminuição da despeza ; ma~ o que fez 
o nobre ex-ministro da fazenda? Di3se no s&u 
relatorio que isto era impossivtJll Imp<Jssivel a um 
tninisterio dar contas da sua ger6Dcia 'I E' cousa 
notavell 

Assim, senhores, os orçamentos apresentados 
não nos podem fornecer os dados nocessarios 
para orientar conscienciosamente o nos!lo voto ; 
o voto que damos em favor de qllalqucr or~A.· 
mentu vem a ser um vot•> merament" d~ conftança. 
Eu darei este voto de conftllnça ao nobre rniniatro, 
ma>! não o dou pelo:~ dado~ npr~sentados ; p~>ço 
a sua attenção p11ra o~ defeitos deste orçamcntn, 
peço-lhe que façR trabalhar o~ ; ;ms empregados 
para confecch•nar um orç~m~nto ~ystematic•J, com 
as clas~ificaçÕds devidas, axtrema•h\M 11-1 d·l~J"•:r.n~ 
e capituladas compet~ntemonte. Ma~ ~a o uobro 
ministro ainda nuo nos apre11~ntou, npezar '''' 
sua lon~a vida uo rnini~l<!rlo , 11!11 orçamonLo 
compltJto, o que de\"l) :nos n!<pornr no frl!uro tlll 
IUilll<;lroS (jUS ar•·na;j B ••ul:Õ.O·B~ llll'\ Cl"l~irao~ O 
l (•l:r, SH d~~pP.Jcm '? ~11..!:1, nlHI·)lutrllnl'nlll 111\•lll. 

ú n(l\lre mmi,•roJ · · ~i~o pan, os tuwlu~ •l• • >~llr· 
lllll•los, plltll OS COllrlt-mn ulOR 11 pnra o)4 trllllMpllrl<'"• 
GOll pr.,ça" d,! t·•du::~ n., clrl>~sn•. Aclnalm ~nt•• II"Bl" 
1\H\"lço o nohrl) nlluil\tro l\!tn •· rnpn•~!;u•ltl!l :.>ot 
praças, conf,mno o , .. u mappa, a sabér: n .• ~ 
na v tos degarmado", 2;:lO ; nos cuudeuwa·los, 7!J ; 
nos trc.n•port"s, 9~. Ora, parece-mo q,u~ e:~to 
serviço não exige maiM numero de praça", e até 
creio que :~lgumas embarcações dP.sarmadas e que 
se achiio fabricando têm gu~~ornição de sobra; por 
exemplo, a fragata Principe Imperial, que desde 
18t2 tem a qnantida<.le enorme de 107 pr<~ça~ de 
gllarnição l Parece pois excessivo o pe•iido do 
nobre ministro, e assiw o calculo das despezas 
relativas. 

Igualmente o nobre ministro exige a somma 
necessaria para conser~ar em effectivo armamento 
37 n tlVios. Estou que o nobre ministro nRo póde 
conseguir o que desl!ja. Ot1de os navios? O mappa 
que vem annexo ao relatorio do nobre ministro 
menciona existirem armados 35 navios e 3 canho· 
neiras, do M:atto·Grosso, s~m tripolaçào, que 
por consequeucia nào se pnJem dizer armadas. 
Ora, CO'!_forme. as ohserv~çõ->s do m<Jsmo mappa, 
destes 35 nav10s, 2 (o br1gue Tres de .'\!aio e a 
eaeu~a Rio-G,.andetue) forão já coudemnados; 
restao portanto 32 ; de::~tes um está tabrieando e 
doas precisão de fabrico e concertos; reJuzem-se 
portanto os promptos a 29. Poderá porém ter 
em effectivo armamento o nobre min1stro este 
numero de vasos durante os anno~ futuros ? 
Parece-me que não. E' calculo exacto qne sempre 
no decuno de um anuo pelo menos o terço dos 

navios Rrmados precisão d~ bbrlcar, e são rias
armados, e daqui vem que sempre nos paizes 
cultos Sol tem em reserva o terç•• do !< navios 
armad •.JS para substitllir os que se vão arruinando 
011 damnificando. Assim pois, evidente é que nem 
dos que actu:.ltnente exi st em armados pôde o 
notre ministro ter em effectivo armamento o 
numero de 20. Yejamos agora se é possível que 
rtJalise o numero de 37 com os que se achào 
desarmados, ou : c.:~m alguns que forem se cons
truindo. Direi tambem que não será isso possível. 
A unica embarcação desarmada de que o nobre 
ministro poderá com promptidão lançar mão é a 
escuna Legalidade. E terá acaso outras? Parece
me que não. Pod~tl\ armar a fraç:ata I>rincipe 
Impenal ou a Paraguassú ? A primeira destas 
fragatas d·~sde 18!'2 que está fabricando, e o seu 
concerto nada t<lm augmentado: esta fragata já 
c~uta além disto seu,; 20 annos de existencia, e 
portanto já não póde pres tar grande serviço. 
Todos sabem que o termo médio da vida de um 
navio mercante é 12 annos. Poderei tundar esta 
opini:i:o com aquelle escripto qu'l servio d" apoio 
ao orçamento apresentado em !-'rança em 1822; 
então não s•J dizh sóm ente que os navios mer· 
cante,; tinhi\o esta vida ; dizia· se que os navios 
de guerra tamhem a tinhão; mas por ultimo, 
depois dos cuidados que tem havido, e doR pro
cessos p<>r que passiio as embarcações em seu 
fabrico, em seu armamento, em tudo que diz 
re,.peito i& SU'I con~crvaçib, se cale11lou que o 
termo mó.:lio da vidll dll um nr1vio de guerra na 
Europa vem a ~ar de 20 annos ; Isto nos paizes 
da Europa . 

MaR entre nóq estA calculo póde ser ndmiWdo? 
Eu creio que nrio. lia a oplnu\o rtl&peitllv~l de 
um p•Jrtugu.,z por nqlOA Quintola, que servia por 
muito to~rnpo no no!lso palz, contra esta opiniiio ; 
dizia ollo quo o tnrm•, d•& vida dfl um navio em 
e~tado d•1 lrllhrllluH, no Drazll, r.ra de 7 anD•lS. 
E n~ vcrdl\dtl, po\1111 <!Afoito~ dl\ no~sa conRtrucçiio, 
cmllarcnç•i•·~ hn •JIIfl têm vivido rnulto meno11 . De 
um :1 l•1mbr•t ·nt•t li~or.& qno só tl•tU uma viagem 
do t~eu "IHr&\tltr<l B <'Kll\ c•~rt•1 . Admitta-~o porém 
·~u·J •l torm" ruódlo ,•, 12 11 lll 11nn•1s, o m1to d11do 
f,•i n.in ·la h :1 ll"ll"" rnpula•lo l' tlrdll • l<~iro pelo nobr~ 
mini~lr••· l'ool<'!'t\ •I fm:.t ••b T'fl""fl14fJ .UÚ, qUt'! te m<!!) 
11!1!1 •1< .1·• r.la•l •·, p ·>IK •JII•t f.,t f•·ll:1 ••111 1817 em Da· 
ma••, lurl\r tn•lll·• l •! lllli•1 ·? p,J .. rr\ 11 frngata Prinr.ipe 
Imp<!rifll, 'l '"' ,.;. t; .. r .. hrir.lln•l•> JuKdo -12, quo 
f, i fdl ;\ ••m J~ ·~, ; •'l!l 11111 ,lo~ poriOR •los E~lndo~
Unid·•s, e '1"'' p<•r conHcq•a r ncin t••rn 20 annos 
dol ida.ll', prH"lar muit·• ~rrviç•t ? De cert•• quo 
n:lo. A rnesm~t fra~n.ta Ctmstituicllo, que j~ tem a 
idade de 20 a unos, estou que brr~vemente tem de 
s ~r de~arrnada. O•tde pois vai o nobre ministro 
achar nos navios desarmaJns o numero necessario 
para fazer face ao vacuo que hão de deixar infalli· 
velmeiJte muitas embarcações que estão h(•je em 
estado de efT~ctivo armamento ? E ssas escunas que 
no Rio Grande do Sul o nobre rr.in.stro mandou 
veu.der 'f&ssas canhoneiras e essas pequenas em
barcações que não p·Jdem set·vir senão para os nos
sos rios ; que em alto mar hão de ter a mesr.ta sorte 
que teve a embarcação chamada Dou.s Irmãos, que 
naufragou, ou a Bella Americana, que tambem 
na.ufro\u~ou 'l De Mrto que não ; onde pois ha de 
achar 37 embarcações para "'lrmar? O nobre mi· 
nistro dá pouco pelos dados estatísticos ; mas 
o'l dados est 1tistícos em todo" os paizes servem 
de base para as grandes medidas ; e no que diz 
res peito ao material da marinha siio mais positivos. 
N à Q acho q11e o nobre ministrG poss~?o montar a 
força q111! deseja, e q11e o s~u pedido é excessivo 
e exagerado. 

O annol passado dizia o nobre ministro que 
a economia não consistia em gaitar pouco, mas 
em gastar bem, e que portanto conviria ter grande 
numero de vasos em effecti vo armamento. Observei· 
lhe então 4ue não era a grande quantidade, mas 
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sim a boa qualidade que deviamos desejar, que 
antes o pouco bom do que o muito em ml\a 
estado- Fiel aos seus princípios, o nobre ministro 
este anno no seu r~latorio nos diz qu~ é preciso 
ou renunciar o estabelecimento de um'' mariuha 
de guerra, e a~sim poupar ao estado sacrifici•lS 
inutei", ou elevar est~s sacrificios A altura das 
nec.,ssidaues bem verificadas dt:s~a instituiçãu
Este pensamento de um grande miuistro da ma
riuha da França, dü barào Portal, é oa verdade 
justo e digno de adoptar-se; nao posso por<Ím 
deixar de repetir o que o anuo passado disse, 
que por emquanto de>'etnos nos contentar com 
um pequeno numero de vasos, e tr:lb :dharmos 
por obter os meios necessarios para p ossuirmo~ 
urna boa furça naval, uinda que pequ ena. Esta 
minha opinião tem seu favor a autori ,1ade da 
comrnissào de marinha da camara doil deputados 
d:1 França no seu rfllatorio deste anno : eis as 
suas palavras :- (( A França tem u~ces~idade de 
uma boa marinha, mas não de uma marinha 
r.umefúsa, porque não cessaremos de observar, 
no estado actual das causa~. no numero do> navios 
não está a furça.-A marinha no estadil de me· 
diocridade não ,;erá s • não urn luxo infeltz. " 

Não cessnrei tambe111 de rc.petir todos os dias 
ao nobre ministro que não é no numero dos vasos 
que consiste a força, .; na sua qualid ,,de, e na 
qualidade de seu armamento e tripolacão. Um 
navio mal preparado, mal cornmandado. e mal 
tripol>ldo, em vez de bem, é um mal. O grande 
numero de navios em tal estado, nu estado em 
que se achão os nossos, é um luxo infeliz: con
tentemo-nos eom o pouco, e trabalhemos por 
tornai-o bom. 

O noure ministro ~uiz contestar o calculo que 
em outra occasit'io apresentei ~obre o múo estado 
da nossa marinha e sua futura ruína ; mas não 
apresentou o fundamento do seu d1to ; cu pois 
vejo-me na necessidade da pedir ao nobre minis· 
tro que attenda que a nossa marinha tem soffrido 
no seu tempo uma diminuição sensivel, que oão 
tem siJo augmentada, e nã'l é possível que o s~ja 
neste~ pruximos anuos, pcrque o nobre ministro 
não pede a consignação ucc~.ssaria para este 
fim. 

Durante o espaço decorrido de 1830 a 37 nós 
construímos utna uáo, duas corv~ta~. quatro 
briJ.~ues, !ilguma!l embarcações miudas e fizemos 
muitos concertos em differento!S dos navios <'~XÍS· 
teutell; compró.mos tres brigues, dous patachos, 
seis escunas, qutltro canbotllliras e ul\\11 barca de 
vapor ; de 1840 até a administração de 2 do 
Fevéreiro, poijsuimos, por meio de construcção, 
tres corvetas, dous brigues e uma barca de V li por ; 
compramos um brigue e quatro barc11s d~ vapor ; 
no tempo do nobre mimstro o que obtivemos 'I 
Por comprar apenas um transporte (eu não fallo 
em transporte~ que não entrão no meu calculo) ; 
e o que mais? A corveta D. Francisca, cuja 
quilha fui lançada no tempo àa administração 
anterior. Ora, por outro lado attenda•oos a que 
o nobre ministro f,Ji sempre habilitado com fundos 
sufficicntes para faz~r muita bem à muinha, por 
meio de construcções e compra de embarcações 
xr.ovidas por vapor ; entretanto o que vemos? 
Que durante o seu tempo perdêmos niio menos 
de vinte embarcações de guerra; quo forão con
demnadas, e mais duas que naufragárão, e dous 
transportes, um condemnlido e outro naufragado. 
Ora, vamos vêr se o nobre ministro póde obter 
neste aono augmento grande que faça fechar o 
vacuo que deixárão estas perdas. O que vemos 
no seu relatorio ? Apenas a esperança de termos 
nos dous proximos 11nnos duas corvetas e uma 
escuna. Digo 0011 dous proximos anoos porque 
entre nós o tempo provavel da construcção de 
uma corveta é dous annos ; não temos uma só 
feita nos nossos estaleiros que não gastasse em 
sua construcção este tempo. Tem o nobre ministro 

a intenção da comprar embllrcações ? Não ; não 
pedio dinheiro ""''bum para isto. E1s pois que 
ern sua administraç:1o infelizmente, apezar de seu 
zelo, de sua boa vontade, ~m vez dil augmentarmos 
u nossa marinha, vêmol-a em decadeocia, dimi
nuindo, e esta dirn inuição muito grande, e ueuhuma 
~sperança de augmento e menns de melhoramento. 
Por outro lado a maior parte dos nossos actuaes 
navio:.; estão em tal est1do, que, como já em outra 
occasião d~monstrei, pouco tempo durará. 

Ora, eu penso que o nobre ministro, como bom 
estad1sta, conh~ceJor de nossas necessidades, 
parece que de proposit.J quer a diminuição de 
uossos n;.vi•)S de Véla para se preparar para a 
acquisição J.e barcos de vapur. Acbo·lhe razão, 
ap .·zar do não poaer persuaJ1r-m~ d<~ :;.ta sua boa 
vontade, par não nos P"dir consignnção pan barcos 
dd vapor. E' verdade que o Brazil não póde 
cornp~tir com nünburnll naçiio marítima em alto 
rnar; uma <hqu!ldra eutra uós deve sómente ser 
des tinada a prot~ger o uosso commercio, a de
fender as nossa~ c<Jstas ; e qual o meio hoje 
principal para conseguir este fim? A marinha por 
vapor, ou a marinha mixta, como ultimamente 
é conhecida na Europa. Os vapores p ·ra a defesa. 
d<)~ portos, para a defesa das babias, para a 
conducçiio de tropas, para tudo que é mais ne
cessario e•~re nós, s~o os navios mais apropria
dos. Creio que o nobre rninistro tem este pensa
mento, e sinto que o não tenha realisado, e sinto 
tatlto mais quanto o anno passado, tendo di to 
que fazia todo o empenho nist LI , apezar de sua 
longa vida no ministerio, até hoje não nos tem 
dotado com um vapor de guerra. 

Direi ao nobre ministro que desejo que sejão 
os vaporeg sufficientes, porque actualmente a 
nossa marinha por vapor é nulla : porque em que 
consiste ella ? Etn um vapor de força do 120 
cavallos, que d~ita por hora quando muito cinco 
111ilhos, e que sempre que faz uma viagem, nrriba; 
dous vapores de força dll 70 cavallo$, não bon11 ; 
um de 60 que para quasi nada presta, o dou~ de 
12 que nem servem para as a~tuaK mortas do 
Rio Grande, porque ató um, a Cassiopéa, para 
podE> r andar em teQJpo fresco, e com mar picado, 
é preciso que seja soccorrido por embarcação 
de véla. Ora, a Ctltlsiderarmos os vapores unicl\• 
mtlnte como necessarios p•lra os r.avioa de véla, 
Mmo simples rebocadorlla ou como conducto:ea 
de troplls, para isso ml!llmo nilo temos uma 
marinha de vapor capaz. Qual é a força. total de 
todos os nossos vapores 1 

E' de 39! cavallos; eis a grande força maritlma 
de vapor que nós temos. Ora, o paiz que precfs" 
de ver augm·mtada a marinha, não vê ao menos 
disposição da parte da adminlatraçil.o pari\ con· 
seguir este grande fim ; ao contrario o que nós 
vemos é continuarom esses vapores que nada 
servem. Este Correio Brazileiro, quantn não tem 
custado á nação d~sde U127 T O custo dos seus 
.:oncertos talvez désse para mais de uma em
barcação movida pela força de 4é0 C:\vallos. A 
Ura.nia de que serve? Ella foi comprada em 
Inglaterra por um ministro nosso, veio para os 
nossos portos, e na primeira viagem que fez 
arribou, e nunca mais prestou um dia de serviço. 
0::1 outros, Amelia, Fluminense e &guia, que 
serviço podem prestar? Nenhum absolutamente. 
Para esta parte tão necessaria. do serviço publico 
o nobre ministN não pede um credito especial? 
Senhores, na Europa todos os paizes, mesmo 
os mais pobres, os mais pequenos, que têm 
porto, e que têm marinha, tl&tào augmt'ntando a 
marinha por vapor. Portugal além dos vasos por 
vapor que tem, mandou encommendar na In· 
giaterra doas que se estão construindo. A Hespanba 
tem vapores, e em optimo pê, Buenos-Ayrõs, se 
não fos:;e a intervenção armada, teria dous 
vapores completamente armados. Ora, isto deve 
servir de estimulo a nós que temos neceaaidade 
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desses barcos. Diminuamos o pessoal e augmen
temos a despeza do material ; trabalhemo" para 
crear officinas propria;, demos vs fu ·•d<•S ne· 
cessarias para o engajamento de estrangeiras pro
fissionaes para as nos,;ns officinas : crêe o nobre 
ministro (o que ainJa não temo") engenhdros 
navaes ; elles são muito n~cessarios: ost~.~bel~ça 
uma <oscola comp-.teute. Um pe;;soal com um 
material tão ínsufikíente o que p6de prcduzir t 
E' mero luxo. Tenho pois provado, íSr. presidente, 
que nossa marinha por v:~por não presta serviço 
algum, não offerece garantia alguma para o 
futuro. Os barcos e~tii.o estragado~. e breveu\ente 
a nossa marinha estará aniquillada, cu mo eu já 
demonstrei ; mas se o nobre ministro quer que eu 
ainda de novo o demonstre, eu demonstrarei com 
estes dados que tenhão na mão. (Mostra uns 
papeis.) 

I 
que se olevou o temp:. -d;, serviço, porque na 
vcrda•te os imperiaes marinheiros erào admiLtidos 
na- 1u~lh escola, tinhiio praça e depois de 6 annos 

.llecessariament•l se llles <l<wia dar bailC•l, e seus 
serviços não p11gavão o custo d~ sua instrucção.._ 

Se 11Õs r~fiecttnno>~ qu •l o nobre mini~tro tem 
lançado mão do alguns colonos para aqu~lle 
corpo, veremos que o m~l ainda era maior. Pri
meiramente ent~t~cio 11ue aqudltl corpo é espe
cialmente para os brazi!eiros, para crear um 
d~posito, ou um vive~ro de marinheiros adestraàos 
para a nossa. nlarinha, de tnarinheiros ü.lho>< do 
paiz; e nesse corpo não dt~ve ter entrada nenhum 
estrangeiro : esta é a minha ooinião ; e a opinião 
creio que do corpo legi:~lativo. Elll segundo lugar, se 
um destes hom..,ns contrllctados, àepois de obter a 
in<trucção conveniente tiv<'sse bai:tR, ia st:rvir 
em navios mercante,.., e talvez do seu paiz, e 
port11nto pouco bem nus poderia prestar. Nesta 
parte, por consequencill, eu louvo o nobre minis
tro, mas de,;ejo que elle peça ao corpo legislativo 
que approve esta medida. 

Senhores, cu não nego quil sempre confiei na 
boa vontade no nobre ministro, mas o que tem 
ell~ feito? Mandoq introduzir o gttlvanismo no 
nosso arsenal ; mas quaes sãú os fructos •listo? 
En deseill.ra que o nobre ministro declarasse em 
quanto uma peça galvauisada importava entre nós 
em raLão do seu peso, e que dissesse o que 
ganhoq com isto ; 6e a artilharia conseguia o pro
gnosticado augm~nto do seu alcance, como o nobre 
n1inbtro suppóz. 

O SR. 1\flNISTRO DA M.~Rl~JU:-Não se exp~ri
meotou. 

O Sa. FEnRAz:-Eu creio que ~e isto se rea· 
lisasse, era uma grande vant11gem, porém me 
con,;ta qu<> tod''" estas vantagens forii·• imagina
ria;;, e comtudo gastamos sem proveito alg:uma 
som ma. 

Senhores, est11 boa vontade do nobre ministro 
ai•,da se demonstra tlm outr>~s medidas que o nobre 
ministro tomou, porém eu niio approvo algumas 
dellas. Uma dessas meodidas foi o regulamento 
dos imperiaes marinhtliros. Na verJadé o Dobre 
ministro uesta parte aproveitou tudo quanto ha 
de melhor nos outros paizes, Outra rne·lida foi 
o regulamento das raçõl!s, o qual não considero 
muito bom, prín~ípaltnente quando substitue a 
ração de carne eu peixe, pela de rningáo ou 
cangica. (Risadas.) Ora, em verdade o serviço de 
ml\r . é bastante pesado, á tarde é sempre que o 
mannhtliro faz a sua refeição, elle luta dia e noite 
eom o serviço e dar mingáo ou cangir.a para seu 
sustento não é alimento que o possa fortalecer. 
Não duvido que seja medida de bygiene, mas os 
nossos marinbGiros que estavão acostllmados com 
as out~as raçõe~. n;t.> se darão por certo bem 
essa d1eta. O regulamento ou tabel!a a respeito 
do matHial de guerra de cada navio alUgmentou 
f?Ui~as peças, e <liz;em _to.doa os entendedores qu<l 
e dtgno do nobro llliiiiBtro ; mas para mim a 
med!da principal é o regulamento dos imperiaes 
mannhe1ros, e sinto ter de divergir a este respeito 
em dou:; p<lntas com a ooua <~pinião. O primeiro 
vêm a ser que, tendo o nobre ministro elevado o 
te!llpo de serviço a mais de estava estabelecido 
por lei, era mister pedir ao corpo legislativo a 
eompetente autorisação. O tempo de serviço 
m~rcado era de 6 anno!;; o nobre ministro elevou-o 
!"te 12 e 16. Ora isto i_mporta attribuição muito 

·lmporhnte. d.o corpo legislativo e sem autorisaçào 
o nobre mmutro não podia pór em vigor o seu 
regnlameuto. O outro ponto em que divirjo vem 
a ser. aquelle . que diz respeito ao castigo. Os 
imperaaoa mannb.elroa n~o ~sU.-,ã.o Rll)<li\O:S ao 
castigo decretado pelo art. 80 de guerra íato é 
ulo estavlo •njeitoa a pranehadaa. O r:obre mi
nistro lmpOz aos imperiaes marinbeir''' no seu 
regul~mea\o 6ato _c:aatigo, po.ra o. que não estava 
autor1~o, I! por 1sto é necessano autoriaRção ou 
approvaçilo. Isto é emquanto a attribuições mas 
quanto a dlaposlçÕe15 eu não posso dei:t~r de 
tributar grandes elogios pela part-e eeonomica em 

Ha porém uma medida que não sei se é util 
na conjunctura actual. Depois de 6 annos concede 
o nobre m inbtro licença a•ls impAriaes ma.rir.heiros 
para irem às suas casas, ou servirem em navios 
mercantes. Ora. se o nobre ministro ainda hontern 
declarou que a maior parte da aossa maruja era 
composta de estrangeiNs, e qtte havia de ainda 
recrutar, como é qut>, ttlndo t'1nta necessidade de 
marinheirr>s dà licença par tres annos a !lsses 
individuo< ? s~r:i para beneficiar a mnrinha mer
cante ? Mas como é este beneficio se ao mesmo 
t<:>mpo o recr•ltamento vai apanhando todos os 
marinheiros -.ue se achão a horda desses navios? 
Em outros paizes, e creio qu.e especialmente na 
França oudll est!\ instituição està tnuito radicada 
e aperfeiçoaúa, os indivíduos alb>tados nas equi
pagens de terra. de~;~ois de 8 annos não CQntinuào 
no serviço, e são 1sentos do serviço militar_ para 
sempre, excepto no caso de guerra. Eu concebo 
uma grand~ vantag~m nist•), e vem a ser que 
estes marinheiros, depois de completo o 1:1eu tempo 
de 8 aunos, tem pago rr.ais ou menos o capital 
empreg~tdo na sua instr11cção, e ao depois, com 
esta garantill da nã() serem recrutado:~ em tempo 
da paz vão prestar ao commercio marcante ijeus 
ser?í<;os. Aqui lucra o esta<lo pelo serviço pr11s· 
tado á nação, pelu serviço prestado á marinha 
mercante ; aqui lucra o esta•lo por ter pessoas já 
habilitadas que em tempo de guerra. tem obrigação 
do servir ao estado. Mas dar licença por espaço 
de 3 aonos para servirem em navloJ mercantes 
quando precisamos de marinheiros nacionaes, nito 
me parece bom. Hoatem se disse que o corpo de 
ímperiaes marinheiro>$ era d<:stinudo á artilharia. 
Eu reclamo a attençào do nobre ministro sobre 
isto, e peço que de:~trua esta. ideéa.. O corpo de 
imperia"s marinheiros foi cr<!ado para viveiro da 
marinhagem, e não pan a artilharia simplesrne:::~te. 
Estes marinheiros, segundo a mesma instit11ição, 
devem ser a() mesmo tempo artilheiros, mas não 
se segue que ~eja o seu fim exclusivamente a 
artilharia. 

Sr. presidente, tratando a re~peito da ver~a da 
secret>~ria de estado, eu me veJO nr. necessidade 
de chamar a attenção do nobre ministro sobre lim 
abuso que se dá nesta secretaria. Os emolu· 
mentos de passaportes ou de habilittlções para 
os navios navegarem é um grande tributo que 
onera a marinha mercante. Por occasiiio de se 
haver estabtlecido n11ata cõrte uma embarcação 
movida por vapor para rebocar u embarcações 
que tenhiio de uhir, deu·•e abuso de exigir-se 
por cada via~to~m dea\.a embarcaçi() emolumento• 
como ae rosBem vlageo11 long111. Eatea emolumento• 
não andão em menoa de doze mil e t11ntoa réls. 
Eis um tributo exce•alvo parot a marinha Dler· 
cante, que preclaa de prote~llo. Ea estou per• 
auadiJo que taea deepachoa alo uecena'l'l-oa para 
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a segurança da marinha mer.:ante, mas assentava 
que não devião fornecer estes mesmos despàchos 
uma mina inexgotavel para os empregados publi
cas. Tal é a importancia do object,,, que eu antes 
queria que e~sa despeza fosse gratuit<l em favor 
da marinha mercante, ainda que se elevassem 
as gratificações destes em pregados par:~. que ;;e 
não désse este abuso inqualilicavP.I Je se PXigirem 
doze mil e tantos réis por cada viagem. Peço ao 
nobre ministro, que tão protector se mostra da 
nossa marinha mercante, que acabe com este 
abuso. Na minha opiuiào, esttl facto relativo á 
cmbarcao;ão movida por vapor é um facto crimi· 
nos'> que dtJ•·ia ser punido, p:"!r ser uma extorsão 
verdad8ira. Pois, senhores, quando a lei exige 
este despacho para as embarcações que sabem, 
póde isto acaso compreheader a ombarcaçào que vai 
até fóra da bura? Póde-se suppõr que se quizesse 
e:-;tabelecer um tributo tão oneroso a esta Ctlmpa
nhia, tributo que montaria a mais do que a 
quota do divideudo que a cada socio pertence? 
De certo que não. 

O nobre ministro fallou o outro dia na casa 
contra a maneira por que se formão os process~>s 
dos indivíduos oerteucentes á classe da armada. 
Ern verdade eu ine uno ao nobre ministro para 
deplorar a maneira por que se fazem taes 
processos. Pediroi ao nobre nlinistro que attenda 
a que o abuso tem sido inqualificavel da parte 
deste status in statu que existe entre nós do 
supremo tribunal militar. A lei mandou estabe
lecer os conselhos de investigação ; os conselhos 
de investigação não achão mataria para conselho 
de guerra ; mas o supremo triounal militar 
manda sujeitar primeira e segunda vez a novo 
conselho de inv~stigaçi'io o mesmo officiall Isto 
não equivale a procurar juizes que pronunciem 
um individuo 1 Em ~ue lei se funda esta proce
dimento ? O nobre mmistro, em consequencia de 
consulta desse tribunal, mandou por diversas 
vezes, apezar de reiteradas decisões dos conselhos 
de ir1vesttgação, sujeitar novamente a novo con
selho de investigação certo official. Se se acha 
que o conselho de investigação não é conveniente 
para a manutenção da disciplina da armada, que 
é a principal base do progresso da mesma armada, 
proponha-se uma lei que acabe com este conselho: 
mas emquanto existir a lei, o supremo tribunal 
militar não tem autoridade de menoscabar uma 
decisão desse conselho, e de mandar proceder a 
novo corrHelho, porque não dA·se neste caso re.:urso 
de appellaçiio. 

O Sa. ?.baQuEs LisBOA: -0 conselho supremo 
militar obra em regra. 

O Sa. F&aau:-Em suas consultas existem as 
contradicções as mais manifestas, facto que todos 
os dias se reproduz. 

Senhores, eu · pedirei ao nobre ministro que 
preste a sua attenção a uma grande instituição, 
que em outros paizes existe, e vem a ser a 
instituição de obreiros militares. Esta instituição 
tem sido proveit<Jsa em todos os pRizes oue a 
têm creado, e principalmente na França. Entre 
nós deve ella Stlr tanto mais proveitosa quanto 
não temos grande quantidade de obreiros. A 
mobilidade que por esta instituição adquirem os 
obreiros, necessaria para os trabalhos navaes, 
trazem em resultado que o governo póde occorrer 
ás necessidades de qualquer arsenal, fazendo 
transportar os obreiros em virtude da natureza 
desta instituição. Esta vantagem do transporte 
produz ainda outra, e é que estes obreiros levão 
as tradições dos lugares a que per\encião, e os 
trabalbo:J nos outros para onde se transportão 
sa tornio mkis aperfeiçoados .•• desapparece esta 
dilf9reoça de trabalho que nos dilferentes arsenaes 
se dá, e mesmo esta rivalidade que existe entre 
os operarioa de -dilfdrentes proviocias. Estas 
vantageDs alo demonstradu por todos aquellea 

que se têm occupado desta materi:l, e não pode
mos de maneira alguma desprezar uma instituição 
que apr~senta tão grandes beru. Eu trato agora 
esp.;cial>!lente daquelles operarins que são mestres 
e trab .. !h:Hlore;; das diff.;reute> officinas de arsenaea; 
mas o mesmo póde ser applic!l"do aos officiae~ de 
diffArente~ officios, que são precisos a bordo de 
navios, a principalment~ ao» que devem ser 
empregados nus barco~ de vapor ; para estes ha 
mesmo necessidade à.;~ta creação. Creio que o 
nobre ministro tirará grande vantagem para o 
sarviço publico de uma instituição semelhante que 
tem provado bem em todos os portQs, e que 
tem em seu apoio a autoridade de grandes 
homens. 

A casa me permittirá que occupe ainda a sua 
attenção com dous p .ntos, um dos quaes ê relativo 
ás estações navae~. e o outro á academia de 
marinha. As estações· navaes não preatiio hoje 
aquelle serviço que era de suppõr. A iustrucçào 
que podern adquirir os ofll.ciaes em marin~agem 
nas viagens de umas a outras pNvincias não é 
sufficiente para a nossa marinha. Por outro lado, 
ou por abuso, ou por qualquer razão, dá-se que 
as. embarcações ficão estacionadas por muito 
tempo nos portos ; e poder-se-ha conseguir o fim 
da instrucção àe»ta rnaueira? Eu entendia tambem 
que não podião fazer parte d•1s tres estações 
aquelles navios pequenos que se occupão no Rio 
Amazonas e nas aguas mortas do Rio Grande do 
Sul. Acho que estas torças devião estar indepen
dentes das esta•;ões navae:;, e sujeitas á autori
dade principal da província. Nem se póde dizer 
que estas embarcações que navegão pelos rios 
são destinadas á iustrucção de nossos officiaes ; 
pelo contrario elles perdem nellas a que tinhão. 
Eu achãva conveniente para iustrucção de nossa 
marinha uma esquadra de evoluções composta 
de maior ou menor numero .:le navios que no alto 
mar fosse amestrar suas equipagens. Ahi pela 
reunião das forças podiii.o-se dar aquelles exer
cicio qull são de mtster para aprender a tactlca 
da guerra naval, os signaes, as operações por 
divisões, etc.; mas estas estações, compostas de 
tres navi'ls na Bahia, de quatro ao Maranhão, 
de seis aqui, pouco ou nada podem produzir em 
beneficio da instrucção da naarinba. Na Europa 
ultimamente tem-se lançado mão das esquadras de 
evoluções. . 

Sobre a academia de marinha, eu direi que 
deploro a maneira por que ella vai. Entra um 
moço para a academia com certos preparo.toríos 
insignificante~, e o estado immediatamente for
nece-lhe o sustento preciso. ~o fim do anno é 
ropro,·ado, repote segundo anno, ainda ãs vezes 
é reprovado, e depois despedido: ora, eis urua 
despeza improductiva. Niio seria bom que esta 
parte das sciencias exactas que se ensina na 
academia da marinha fizesse parte doe estudos 
preparatorios para a entrada da mesma academia? 
Não seria até proveitoso que só fossem admitfdos 
aquelles que em uma escola espedal, como !> 
polytechnica de Paris, dessem provas de ha
bilidade e talento, e que na academia se 
ensinasse sómente aquillo que é especial de officiaes 
de marinha? De certas matarias dos estudos 
militnres que são as mesmas dos estudos da 
actual academia de marinha devia existir uma só 
academia; isto seria até economico. Preparad\ls 
nesta acade01ia os alumnos, podião seguir os 
estudos das escolas especiaes naval ou militar ; 
digo estados especiaes, porque entendo que nas 
escolas militares e navaes devem ser ensi!ladas 
as mu.t.erias puramente militares. Desta mesma 
escola sahirião os alumnos da escola de enge· 
nbeiros militares ou de eagenheiros constructores, 
conforme sua vocação. Daqui vinha o grande 
beneficio de que um moço qae tinha dado provas 
de aproveitamento nas academi~&s de sciencias 
exactas e physicas, etc., admitüdo da academia 
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de marinha d•lria esperança de faz'lr grandes 
progressos·; entretanto que agora a trouxe:mcuxe 
se recrutão moços que vão para a acadenna, que 
são reprovados primeira e $egunda vez. que voltiio 
para suas casus t(•lldo ft ito ao htado uma despr·za 
inut11. Esta desp eza ten1 crrscido muito ultima 
mente. O nobre ministro nesta pa•te me permittirá 
qu~ eu pela primeira vez o Ct' nsur~ n es ta sessão. 
Emquanto o numero dos navios dinlinue, aucmen
ta-sa o numero dos officiaes. E is uma relação 
dos alumnos da escola de marinha, 32 guardas
marinba~. e 112 aspirantes ineste anno entrárão 
48 li : total l·U n10ços, que· daqui a dous dias 
tem de entrar provavelmento no quadro da ma
rinha como officiaes : entretanto que o material 
n ão se augmtlnta, que as emb<~rcac;ões diminuem. 
Estes 48 moços ultimamente nllltricuh.los pela 
nu\ior parte serão reprovadns, ou S<l o não fôrem, 
talvez pelo estado em 4Ué dizem pára a acad..,mia, 
biio de ser máos offi~iaes tbeoricos. Já qu., trato 
disto, direi de pa;;sag"m que ba pouco soube que 
d•l repartição da guerra se maudou um avi&o 
contr;lrio aos estatutos , para matricular põla 
terceira vez um moço que tinha sido reprovado 
duas veze:> na escol~ militar, e isto contra a 
letra dos estatutos. Ora, se por este lado eu acho 
inconveniente, por outro acho muito grat :de a 
respeito do ensino. 

O nobre ministro acaba de tirar unt official que 
era lente da academia da marinha, l<Jnte de 
reputação, que podia preparar bem os seus dis
cípulos, para empregt~l-o em um mister d ifierente, 
e mandou para lá outro ollicial que talvez 11ão 
tenha a mesma pratica, os mesmos preparatorios 
que aquelle tinha. Eu creio que o nobre ministro 
tira mais proveito conservando aquelle official 
em sua cadeira, porque ella já tem feito um 
estudo especial para o ensino da mocidade, do 
qu11 chamando-o para outro mister, substituindo-o 
por um moço que não tem talVtZ feito um estudo 
igual (não examinarei se foi bom ou máo estu· 
d,mte; estou que foi bom), que não tem a pr11tica 
de ensinal', o talento pedagogico, que é especial. 
Assim como a faciliJade de fazer versoo> é dado 
aos predilectos dos deoses, assim tarub~m o talento 
pedagogico não é dado a todos. 

Amigo da:~ sciencias, eu desejàra que o nobre 
ministro que tanto desvelo mostra ter pelo pro· 
gresso da instrucção da armada, creasse as li
vrarias de bordo, que désse augmento á pequena 
livraria que nós temos. As llvrat·ias de bordo 
são muito necessarias ; é uma cresção que faz 
honra a todo aquelle que tem lançado mii<l 
della. 

Senhores, continuando neste assumpto não posso 
d~ixar do accrescentar mai'l alguma causa : em que 
estudão os nossos moços 'l Por compendios velllos 
que não estão a par dos progressos das Iu:tes. Sa
bem os pobres moços com farda de guarde.s·ma
rinhas, e não sabem ao menos o inglez que é 
D€Cessario para officiaes de marinha, e &penas 
sabem um pouco de francez. Na França se ensina 
na academia as línguas ingleza e allemã : entre
tanto entre nós coão se cuíca nisto. Vai-se à 
bibliotheca da marinha ; que obras se aehão alli 'i' 
De administração nada ; ha as obras de B~zout, 
ha livros de mathematicas antigos pelos quaes se 
ensinava na universidade de Coimbra e no collegio 
dos nobres, e nada mais. Uma das obras mais 
necessarias que a livraria devia ter é os anuaes 
marítimos da França, as obras publicadas na 
Inglaterra sobre a marinha, e outras obras a este 
respeito publicadas nos Estados·Uni.los. 

Peço ao nobre nlinistro tambem que preste a 
sua attenção ás promoções. As promoções, sem 
ser deba1xo de certas regras, fazem mais mal do 
qne bem. .floje um individuo é promovido, e 
manda.se contar a sua antiguidade desde a éra 
dos A.Jionsiohos ou desde o tempo do diluvio, e 
assim vai preterir todos os outros 9ue têm pres-

tado serviço. Eu vejo aqui no almanack que se 
di~tribHe na camua officiaes que eontào antigui
dade de 18~2, <!mbora prnmovidos depois dessa 
época. Isto é um mal para a cla~se da armada e 
para o eXdrcito, oude este abuso é maior. Eu 
qu~ro, Sr. presi dente , termin ,lr o meu dil!curso, 
porque a camara n ão :; e interessa muito nPstas 
di -cussões. Eu a respeito lembrarei a m~us 
collegas aquillo quP- .o auto~ do:> aJ~ll aes histori~os 
disse a uosso respe1to, e e que na•l temos 1deas 
fixas sobrd causa al g11ma. E;;ta reflexão é tirada 
do noss" pr0cadimento • porque hoje queremos 
uma cnusa a manhã queremos outra , conforme são 
as circum~tancias, a~sim tamhem mudamvs de 
parecer, violamos. o regimento, admittimos mu_itos 
princípios contr.1rtos é.quelles que temos segutdo. 
E' uma censura acre que nos deve servir de 
estimulo pilri\ bem pensarmos naquellas causas 
q llfl discutirmos. 

O nobre ministro disso qua_ a fragata Consti
tuicào tinha de ir fazer uma VIagem aos Estad os
Unidos ou a algum estadn europêo para sE> con
c,•rtar. Ora, que pr_obabilidudo_ lia da duração 
desta embarcação? V10te annos Já ella tem ; ella 
está arruinada; ha pouco tempo gastou-se vinte 
e tantos contos em mudança de paiôes, etc.; e 
quanto custará o seu concerto em paiz estrango: iro? 
Calcule o nobre ministro o concerto dest>l embar· 
cação, a soldada e ~uniçõ~s de b_oca par~ a 
conserva~ão da sua tnpolaç~o, e veJa que 1sto 
talvez custe 600 coat ·•S de ré1s. Compute o nobre 
ministro o fabrico, que deve ser radical, attenda 
que este navio já está um pouco alquebrado por 
ter virado de querena ; compute o nobre ministro 
e soldada dos officiaeli em paiz estrangeiru, 
compute a soldada da mari~hagem, o preç~ dos 
viveres o pr~ço das muDlçoes n&vaes, e veja se 
não se;á melhor comprar uma boa embarcação 
movida por vapor com a força de 450 cavallos f 
Uma embarcação com vinte annos pouco mais 
deve durar. O nobre ministro parece não sustentar 
a m\nha proposição ; mas eu apresento em apoio 
de\la as melhores autoridades. Eu já apresentei 
hoje, e parece que o n_?brll mini_stro conhece muito 
a llutoridade do barao Tup1mer, e dos autores 
das peças justificativas do orçamento da França 
dA 1822 e do ministro francez, cujas palavrlls o 
nobre ~inistro traz em seu relatorio ; por certo 
terá como exaeta a minhA opinião sobre a duração 
provavel dA um navio. Uma embarcação pouco 
mais pôde durar de vi o te aunos; e se quizer que 
ella igso mesmo dure, é necessario fazerem-se 
concertos radicaes, e estes concertos equivalem 
alp:umas vezes a uma nova construcção. Não era 
melhor que nós com esta desp~za que vntnos fazer 
no reparo e fabrico da fragata ConstituiçO.o nos 
Estados-Unidos obtivassem<ls uma boa embarcação 
de vapor ? De certo que ningttem o duvida. 

Eu, pnis, pedirei ao nobre ~inistro que attenda 
a isto. Dir se-ha que aprove1ta-se a viagem pelo 
lado da instrn~çào. O nobre ministro tomou a 
resolução de mandar uma corveta até a ilha de 
Santa Helena ; eis um meio de instruir ; rnaç 
mandar concertar uma embarcação já velha, que 
está podre, pagando soldadas em paiz estrao1p;eiro, 
que sempre são o dobro, não acho conveniente, 
acho desproveitoso. Permitta-me o nobre ministro 
que pergunt~ doncle tirará a quantia necessaria 
para fazer face á diflerença das moedas se se 
affectuar essa viagem T Pede-se, é verdade, con
si~rnação para uma fragata, uma corveta e um 
brigne em porto estrangeiro , mas não será isto 
par111 a esquadra que temos no Rio da Prata? 

Senhores, eu terminarei meu discurso pedindo 
ao nobre ministro que peça á camara doa Srs. 
deputados ou ao poder legislativo que approve o 
SAU regulamento sobre o corpo de ímperiaes marí
nhelros, na parte que dlz reapeito ao tempo de 
sarviço, e as penas do art. 80 do guerra; peço 
tambem ao nobre ministro que attenda a que 
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pede consignação para maior numero de praças do 
que aquelle que f<Ji deeretaJo pela lei de fixação 
de forças para os casos ordinarios. Peço tambern 
ao nobte ministro que attenda ao m:sero estado 
do material da nossa armada, ao e,;tado de nossas 
officinas, e que em vez de pedir grande consignação 
para o pP.ssoal da armada, peça para a creaçào 
de estabelecimentos utei~. pau contractar mestres 
de officinas e engenheiros, para a cres.ção de 
escolas, etc. N~sta parte o nobr.J ministro fará 
mais bem ao paiz do que pedindo grande numero 
de marinheiros. 

Sr. presidente, não obstante importar entre nós 
a votação do orçamento uma questão de mera 
confiança, ao palavras do nobre ministro <ião-mll 
a entender que a marcha do ministerio actual 
11erá muito differente da do gabinete de 2 de 
Fevereiro, e muito ditferento , porqu€' o nobre 
ministro uão cessa de dizer, tanto aqui como 110 
senado , com il. mt.:or resignação de um bom 
christão, que se errou estã prompto a emendar 
seus erros : e pur isto emquanto os ftlctos não 
demonstrarem que as intenções do nobre ministro 
são outras, hei de votar pelog fundos necessarios 
para o melhors.mento da marinha, e para o seu 
serviço orJinario e cxtrnorJinario Ne&te sentido 
hP.i de votar por todas as emendas de reducçào, 
apresentadas pela commissão e p>!las outras pro
postas pela. mesma nobre commissào, que tendem 
a consijlnar fundos para as despezas creadas por 
leis anteriores. 

O Sr. Holl.a:nda Cavalcanti (ministr'O 
da marinha):- Talvez nii.o seja possivel acompa· 
nhar o nobre deputado que acaba d"' fallar, em 
todos os (JOntos do seu discurso ; tomei to•Javia 
spontlmentos sobre aquelles que me parecêrão 
mais essenciaes, e espero sati~fazêl·o. Se eu deixar 
de responder a alguma questão que julgue de 
grande inq:;ortancia, lhoJ peço que me recorde. 

Agradeço ao nobre deputado não só a occasião 
que Dle dá para resp11Udor a algumas proposições, 
mas até o. confi:tnça que d .. posita na admini'>· 
tração votando pelo orçamento. 

Prínci piarei, Sr. presidente, pela propoijição d-3 
um nobre deputado que honttJm fallou, e disse que 
n>~ repartições da fazenda, marinha e itnperio se 
acha vão em uma só pessoa .••• 

O Sn. FERRAZ: -Per~QnilicnJas em umn só von
tade. 

O Sa. MINISTRO D" MAntNIU : - . . . . p~rsoni· 
ficadas em uma RÓ V•'nt."l~. E•l re!lp•mdo-,im, 
quanto lls repartições dn fazenda e marinha; e 
rt~spondo -sim,- Sr. pn~sid€nte, porque eu pro· 
sumo que personillcadas em uma '6 vontade se 
acharáõ as pa>ta" ou os diiTerentoR ramos da 
a<.lmtnistração, quando uma só pessoa tlv,,r todas 
est,•s pastas, o que eu não acho nat!ll íuopos!ÜVP-1, 
e que mesmo tem muita relação com isto que 
alguns senhores chumno chefe de ~tabinete, o lJU•l 
o antig•o gov~rno p•.ortuguez no Brazil tl)Uitas 
vezes teve occasião de mostrar que podia fazer-se. 
Assim entendo eu que póde ter o pensamento 
ministerial uma só vontade ; ma~ uma só Vtontade 
que provenha da barmonía que possa haver 
entre 08 diff.,rentes metnbros que constituem um 
ministerio. Em verdade nos diftP-rentes minis
terios que se tem visto no meu paiz, entre os 
quaes eu tenho servido talvez em cinco ou seis, 
recordo-me de um que teve grande ha~monia 
entre seus membros. e era o ministerio dttu dos 
40 dias. A respeito do presente ministerio pre· 
sumo tambem que reina entre seu~ membros a 
maior harmonia e a melhor vontade de mareh:lr 
umsonos, e o que é mais, Sr. presiden~e (alçando 
a "o;), é que o actual ministerio niio é um 
ministerio de partido, não é um ministerio de 
partido, repito : comvõe-se de individnos, cuja 
vicia publica é bem conhecida, cujas opiuiões sào 
bem conhecidas, e não tem havia discoocordancia 

entre r.lles. Poderá um ou outro ter um,.. opinião 
drv,)rsa em uma ou outra occasião, em um ou 
outro objecto, mas todos proeurão fazer esforços 
para hllve~ a haro;~onia nt:cessaria para marchar 
nos nego.:10s pubhcos sem entorpecimentos. Se 
algum outr~ ministerí~ do n~eu paiz. tem apre
sontado mats harmonra, mu1to dS~~ejaria que o 
apontass.em ; mas se não têm tido, se em todos 
têm havtd'l esses embaraços, não serê. de admirar 
que ta~bem no actual po"são elles apparecer. 
Nos patzes onde o governo rP.presentativo está 
em grande adiantamento. em grande progresso 
vê·Se que se organisào OR ministerios àe homen~ 
de uma opinião uniforme e com espAcialidade 
senhnre9, apre<enta -se esta unidade ministerial n~ 
Grã-Bretanha. A França 111esmo tem tantas cousas 
que eu não descjára nunca imitar. 

O Sa. FRANÇA. LEITE:- ApiJiado. 

0 SR. MINISTRO DA. MARINHA. :- Mas o I:(OVerno 
de Inglaterra é muito faeil de imitar? Não nos 
aconteça cahir na Íllbula da rã que quiz ser boi. 
Nós não tP.mos ~ire~to d_;. M!l comparar com el!a, 
nem as nossas mstJLuu;oes sao as instituições da 
Inglaterra. Na Inglaterra são os partidos que 
faz-3m a base essencial da prosperidade do seu 
governo: a Inglaterra não poderia existir sem 
os parlidos : opiniões bem extremadas, homens 
encanP.cidos no serviço do paiz, versados. em tudo 
o traquejo de seu governo, conhecendo até onde 
póde chegar um partido, respeitando tudo quanto 
póde prejadicar a causa dll sua patria, um poder 
consclidario, uma aristocracia respeitavel, uma 
lih~rdade de imprensa sem causar estremecimentos 
em c.ccasião alguma, commerc:io e lib~rdade pu· 
blicn, tudo em um estado inteiramente normal ; 
a coróa é respeitada desde o íudividuo mais 
in~ignificante até o pBrtido mais extremoso. 

UM SR. DEPUTADO:- E sempre anda coberta. 
0 SR. MINISTRO D-4. MARINIU :-E sempre anda 

coberta e triumphante . Um palz ::jue quasi se 
apreseut1 no mundo como não temendo poder 
algum, confiado em aua força, nas suas in@titui
ções, em um tal qual presttgio por todo o orbe 
civilisado e não e1vll1sado. 

Qual é pN'IÍID a no~sa posição 1 O que preten
dl•m"s? Achar os nos~os hom~ns já prompto~, 
de uma opinião nni!•Jrme, conhecedor~s e conhe· 
cíoios em sou paiz, parr. pc.Jer ter estes sen
timuntos unisonofl, est11 ptmsamento unico na 
atlm111iRtraç1io. 

O SR. FRANÇA. LKrrs: :-A8 intrigu mesquinhas 
oppoenHIO a iKto. 

O Stt. Ml~Isrno PA MAnrNITA :-Oxalá qn& fosse 
isto ~6, alguma coUdll de mais ha de mesquinho 
além Jas intrigas mr>Hquinbas : meRquinho l!m 
ropreRentaçiio, m~squinho mesUlo em Raber, mes
quinho em reputaçào. Quanta cousa ( nõ.o tenho 
vergunba da o confessar), quanta eou~a aind{l ha 
de rne~<quinho entr~ nós l ~em duvida, senhor~s. 
as mais mi,.eraveis, as tr. 1is desprezíveis, são 
a; pequenas intrigas. a que se ref~re o nobre 
deputado ; R essas devíamos ter coragem de des
prezar, e de corrigir. 

Não sei, Sr. presidente, qual será o resultado 
da presente organisaçào ministerial, mas os meus 
desejos e os desejos que vejo em todos os meus 
companheiros são de marchar, segundo as neces
Sidades do paiz e suas cunveniencias, respeitar 
todas as opiniÕP-:l, abraçar todos os que o querem 
ajudar; aproveitar todo o merecimento onde quer 
que se ache, e embaraçar-se pouco com pequenas 
intrigas (apoiados); e quando e\\ e vir que não 
póde ser util ao seu paiz, elle se resignará a 
essas grandes capacidades, qu"' têm um só pen
samer~to que podem formar esse ministerio tão 
desejado por todos. Eis pois a explicação que 
tenho de dar. Sobre a repartição da fazenda e 
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marinha ha uma sõ vontade; quanto ao meu 
amigo o Sr. ministro do lmperio, tenho muita 
honra de sua velha e antiga amizade, e da uni
formidade dR sun opinião; outro tanto poderei 
dizer a respeito de todos os membros da admi· 
nistração; todos são meus velhos amigos, todos 
têm mostrado no serviço publico Identidade nas 
nossas vistas. 

A. segunda arguição que fez o nobre deputa_do 
foi o defeito do presente orçamento ácerca da dJS· 
tribuição das verbas de despeza. e não sei me~mo 
se disse que alguma cousa ja houvera de melhor. 
Não sei; mas ~e alguma cousa houve de melhor; 
a culpa foi de eu não conhecer esta.melboria, 
porque não é nisto em que eu tive maior em· 
penho, não por que não lhe dê muita importancia, 
mas por que vejo 8S difficuldades para conseguir 
aquíllo que quer o nobre deputado. O nobre 
deputado quer que se apresente o orçamento 
da marinha pela mesma maneira por que se 
apresentão na Franç~; eu desej~rin satisfaze l-o 
nisto. Confesso, respe1to a conta'l:ulldade franceza; 
ha muito a aprender nella, e eu muito desejaria 
approximar ao que ba a este respeito, mas eu 
perguntarei se isto estará .só na minha mão, 
apezar do longo tempo já da minba adminis
tração? Longo tempo!... Poucos dias ha, senhores, 
alem de dous aonos I Mas as nossas cousas siio 
ta.es que dous annos de administração já são um 
longo tempo I Em verdade, raro é o ministro que 
tem tido dous annos de admini~tração . Mas se 
o nobre deputado (que tanto se informa da 
repartição da. matinbn, o que mui~o me lisongeia, 
e é objdcto de esperanças p•ua o paiz , pois 
estou persuadido que o nobra deputado não 
límita os seus estudos só a esta repartição, porém 
sobre mult11s outras, e do seu discurso vejo que 
procura bem informa-se ), tivesse a fortuna de 
não virem suas informações tanto de rebções 
especlaes . ... 

O Sa. FsnnAz :-Do relatorio de V. Ex. 
0 Sa. MINISTRO PA MARINHA :-Do mllU rela· 

torio I Par~ce que o nobre deputldo o vio por 
vidros um pouco prevE>ni<\os, mas P<)deria fazer 
mesmo reparo 11obrR alguma cou~a. porQue eu 
teria muito desejo de ouvir o nollre deputndo 
fazer uma censura. Senhores, de~s::raçado do mi
nistro que teme que o censur~m; é pelR censura 
que se ven1 a conhecer a v~td11de ; é a c"nsura 
que garautc o hom~m n• ·ssa per,;everançn que o 
nobre deputado tunto reclama. Quem tiver certeza 
de não s~r censurado C'.lmo ha d" perseverar, se 
não pôde lr:r juiz dú seu proceLiimento 1 Se pois 
o notire de putado procuraH~e .-stas informaçõ~s 
de um canal n1ais impKrr.ial, h11via de vér que 
não tem muita razão. Em verdal1e ~>S verba" diJs 
arsenaes de marinlw liCcumulão diversas despezaR, 
que poJiiio t':star melhor extremadas do qne pre· 
Kentemente ~e achão ; todavia ••inda peço licença 
p"r" dizer que estiio hoje melhor extremada!! do 
que nunca estiverào. Quem quizer estudar os 
ne,::ocius da mt~rinha, mesmo estas desp&zas en
globadas deba1xo da rubrica-arsena.es,- não é 
prec1so 1r mutto longe. 

DEl facto, para inspector do arsenal de marinha 
hoje no n?ssu paiz_ se requerem grandes capaci
dade~~ obJectos mUito diversos e variados se nchão 
deba1xo de suas attribuições. Eu peço ao n.:~bre 
deputado que d~ attençii.o á creação da capitania 
dos porto~: e VeJa que capacidade não é necessaria 
para ser m specLor de marinha. 

UK SR. DEPUTADO :-Até direito maritimo de· 
vem saber. 

O Sa. MINISTRO .P& MAIUNw. :-os oftlciaes de 
marinha não sei que tendencia para o direito 
marítimo têrn, que de ordioario sabem tão bem 
ou melhor do que oa ~~odvopdoa ; eu vejo que 
a granda mestra, a Grã-Bretanha, tem almirantes 

que sabem apresentar-se perante todos os governQS 
e dizer o que e direito marítimo. 

Este ramo da capitl\nia dos portos não existia 
entre nós, sendo es te objecto da exclusiva attri· 
buição de um homem : e entretanto o que fazP.mos? 
Incumbimol-a. aos inspectores de arsenses. A.s!iim 
devemo::; principiar . Niio temos tantas capacidades: 
á proporção que conhecemos as necessidades, e 
se fórem formando os nossos homens, então 
pouco a pouco iremos dividindo, lllarcando aquellas 
attribuições que competirem a taes e taes indivi · 
duos, e que é melhor que sejiio repartidas do 
que agglomeradas em uma só pessoa. Mas a Isto 
vêm tambem muito os argltmentos de economia: 
não se quer"m estas <:reações, e em parte têm 
razão; porque, confesstlmol-o, em geral a maior 
parte das creações que se têm feito têm sido mais 
para arranjar pessoas d'l que ccusas. En me vejo 
atrapalhado com a execução das leis. 

O Sn • .FRANÇA LEITE: -Por1ue não h a industria 
no paiz. 

O Sn. MINISTRO DA. MA.ntJ:;HA. :-A.ssim ê ; as 
cousas não se consognem senão com trabalho, e 
nós queremos vencer tudo sem tr~A.balhar. Não se 
formão officiaes, um ínspector do arsenal, uma 
autoridade como nós queremos, de repente ; isto 
não se improvisa. 

Mas o que tenho dito sobre capitania de portos 
não é nma novidade ; sempre existirão estas 
capitanias. A IHgislação da marinha portugueza 
tem servido de m<ldelo a muitas nações do mundo; 
o que se faz hoje não é D!lVidaJe; não os faz 
ma!s do qu11 ressuscitar <:ousas que estavllo no 
abandono e no es·1uecimento ; digo mesmo que 
'om este rejlul>~mento se deu quasi uma nova 
vida á repartição da marinha. DepoiH, temos as 
con,;trucções na.vae~. Entre as construcções navaes 
e as eivili ha sem duvida uma grande dlffereoça, 
e o inspPctor do arsen~JI é chefe de tudo isto : é 
chP.f'l ; mas qu,\eS são os officlaes, quaes as ptlssoas 
habilitadas que ternos nas construcções navaes, 
mc!'I0 :1 civis maritimas ? Temos um corpo de 
eng~nheirus uo Braz H, COIIlposto de moços de 
merito e talento, moço~ ile ~trandA!I esperanças ; 
o que só falta é d11r-!hes occasilio ,je um dia 
po<ler~m prestar grandes serviços ao p~tiz. O 
mPsmo se póde dJz.,r 11 respeito tia mocidade 
empr~ga.<la na marinha ; ma~ homens fuitos, 
attribu1çôes extremadas m1o tomos. Querer cre11r 
súm~nt" para urranjar cr~aturas, Deos nos livra 
d1stll: vumo·nos arranjRndo, vamo -nos ~ervindo 
da prata de casa ; façamo~ no~s.1s esforços, e 
quando as co usa.; estiverem em eritado de marchar, 
cret~mos então os lugares; mas por ('ITR uão hn 
remellio senão ngglomerar multa.; alt.ribuições em 
um só individuo. Niio temos P-ngenbeiros civis 
na reparticiio da marinha ; ás vezes se lança mão 
de um engenhdro militar, e outras vezes de algum 
estrangeiro: na repartição da marinha tenho hoje 
um estrangeiro. 

Nii:> manJei ainda à casa alguns orçamentos, 
ll lgumas plantas de trabalpcs, v. g., do dique, 
d r. fundição de ferro e d~ outros pequenos traba
lhos, qne todos são feit('IS sen,pre 9 vista de 
planta e orçamento, sem o que não emprehendo 
obrt1 alguma. 

Hll mais outra singularidade : não é no Rio 
de Janeiro que se fazem estas obras, não é só 
aqui que ha. esta confusão a que o nobre deputado 
se refere, ba em mrutas outras provincias do 
imperio. ha. na B ahia, em P ernambuco, no Parâ, 
e ou.ttas províncias ; como é que se vão fazendo, 
como é que se classificão estas despezas '1 Eu 
assevero ao nobre deputado que nada se faz sem 
maduro exame, sem consultar qual é o melhor 
meio de ae f,.zer. Nem cuide o nobre deputado 
que eu tenha a vaidad11 da univerulidade: teabo 
bastante senso eommum para nAo ter eata vaidade ; 
e já que uaei dea&a palavra, dlrel qae o HDIO 
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~ommum é o que mais se requer em um minis· 
tro. Não sei se muito saber é bom para um 
ministro ; talvez nem uma nem outrs cousa, e que 
baste a grande qualidatle de saber ~ervir-se das 
pessoas que têm habilitação, e consultar os peritos 
em cada cousa. (Apoi~Zdos.) 

Os negocias todos a que referio o nobre de· 
putado é.cerca da contabilidade e da despeza não 
são ordenados por mim, simplesmente a meu 
capricho ; os chef~s da repartição .ia marinha são 
ouvidos em todos estes negocias, e cada um 
concorre com o seu contingente ptlra que as causas 
marchem segundo fór mais conveniente ao serviço 
publico : e eu sou muito feliz em estar muito 
satisfeito com taes chefes, e em confessar a 
cooperação que me têm prestado no serviço nacio
nal. 

a conta das vo~>sas de10pezas ?-Podeis vêl-as no 
balanço de 18!3-1844 que vos é agora apresen
tado. Comparai, e veda em que ha ditferença, e 
então podereis fazer um juizo : mas não dizei 
simplesmAnte que não podeis votar porqu" não 
v istes a~ contas, porque assim votastes sempre, 
o que não é bom ; mas quaes são os meios ne· 
cessarios para apresentar estas contas ? Alguma 
cousa se tem feito: existe a contadoria que mostra 
um melhoramento consideravel na fiscalisação, e 
mesmo na apresentação das contas. Lêde o rela· 
to rio do ministro, e tereis as respostas ás vossas 
perguntas. 

O nobre deputado achou até du'{llicatas nas des
pezas dos arsenaes de marinha. 

Poderia ainda ter-se extremado mais a classi
ficação das despezas a CArgo dos arsenaes ; não 
duvido : mas sabe o nobre deputado o que é que 
se tem feito Y Parece-lhe, ou dá a entender que 
está ociosa a maior parte dos empregados da 
repartição da marinha; mas digo ao nobre deputado 
que é por não ter querido um dia ver qualquer 
destas repartições. A contadoria da mariuba, que 
é onde se fazt~m estes orçamentos, e que p11rece 
ao nobre deputado qua não trabalhou muito, 
deve-lhe merecer mais alguma benevolencia. Essa 
contad<•ria ha um anno que foi creada no papel ; 
não existia uma contadoria geral na marinha, 
mas sim contadorias subordinadas ás intendencias 
sem a precisa uniformidade na classificação das 
despezas da marinha, que erão apresentadas á 
repartição do thesouro, quo mal podião agglomerar 
estes esclarecimentos, e apresentai-os nas con
tas de dous em dous annos, contas que· ainda 
nenhuma camara tomou. Hoje as despezas todas 
da marinha passão pela contadoria geral, qu.e 
tem de conhecer da moralidade dellas, e a pro
videnciar sobre os erros, sobre abusos inveterados; 
o expediente desta repartição não HB limita a 
copiar; ha muito a providenciar, a corrigir; nllda 
estava feito anteriormente; e como diz o nobre 
deputado que como o orçamento não veio com 
as verbas extremadas como se faz em França, 
a contadoria não tem qu•l fazer 7 Saiba o nobre 
deputado que essa contadoria foi crtjada ha um 
anno, e ainda seus empr~gados não cat<\o er'3ados 
d<•linitivamonte, ainda estão com vencimentos 
muito inferiortls ãquellt'S que a lei antorisou : 
ella não foi executada para se accommod11re.n 
afilhados; ó só para accommodar quem tiver mo· 
recimento e souber bem desempenhar s .. ua devere~. 
O proprio regulamento Mto para essa contadoria 
foi organisado pelo seu coutador Interino, e sub· 
m~ttido â correcção e exame da peuoas compe· 
tentemente hab1htadas ; tui approvado, conhecen
do-se que e8te regulttulento era obra digna de ser 
adoptada. Essa pequE<na obra ó Íbit.a, t:omo disde, 
por um funccionario da contadorid, de reconhecida 
capacidade. 

Antigamente, quando entrei para a repartição 
da marinha, não erão só as contadorias que 
estavã.o ne~te estado ; um indivíduo reunia todas 
esta~ attnbuições: inspector do ursenal, encarre· 
gado do quartel-general e ajudante ue ordens do 
mini~tro : e o que se p :>ssava então pelo quartel· 
general, e o que se pa,;,a hoje 'l Convido o nobre 
deputado a que vá dar um pa9seio ao quartel
general a ver se Ol' ewp.-egados estão de pernas 
cruzadas, ou se deixào de desempenhar os seus 
deveres. Todos estes mappas, todos estes traba
lbos mesmo t.aes quaes forào apresentados, seriio 
talvez comparaveis com os que anteriormente se 
spresentavão ? .Eu digo que estas cifras, estes 
indivíduos existem. e posso responder por estas 
cousas. Isto se não faz sem trabalho, sem es
forços. 

Em verdade é um principio plausível dizer:
como bel de votar por vossas verbu se não vejo 

TOMO 1 

O Sa. F.e:aru.z dá um aparte que não ou
vimos. 

0 Sa. MINISTRO Dt. MARINH&:-A despeza para 
marinl::sgem é calculada por cada individuo. 

O Sn. FERRAZ:-Ea adm itto este calculo. 
O Sa. 1\:I:INisTao DA Mt.IUNH&:-E~ta despeza é 

calculada com as munições pelo tempo que estão 
embarcadas. 

O Sa. FERl~Az.-V. Ex:. niio me comprehendeu; 
se dá licença, e11 explico . Em que consistem as 
munições nwaes que são calculadas p:ua cad·• 
praça 'l No velam'!. massame a outros misteres 
necessarios para ;~ custeio do navio. Donde são 
tirados estes velames, massames e . mais misteres? 
Não é dos ar~enaes, para os quaes estão con
signados dinheiros p11ra !\ compra destes objectos? 
Sem duvida, mas, ao mesmo tempo que,.se con
signa esta despeza para os arsenaes se estabelece 
uma quota para cada praç~, para munições na
vaes; de modl) que ba uma verdadeira dupli · 
cata. 

O Sa. MINISTRn DA MA.IUNIU:-Eu respondo que 
o Dll bre deputa.lo está completatnenlo enganado; 
o que se pede na rubrica-llrs~naos-é munic;õas 
navaeg para os navios novos ou fabricados que 
Lenhào de armar, e mlo para oa quo ae acb.Io 
o.rmados, do que fica dtlmonstrado, 4 vista do 
quantitativo pedido, ou por outra, uma despeza 
é para a conservação daa cansas, e outra para a 
creaçdo. 

Do11 ars~<naus ae tlrdo outras muita~ dt~spezaa 
que dtívlio Mt~r e~tlremadaa. Essa deapeza a que 
se rererlo o nobre dHputado, com a instrucçíto 
de meatrea e de operarioa, sem duvida é tirada 
doa ar11enaea. 

O Sa. Fzaau:- Podia ser e~poelal. 
O Sa. MINISTRo> D& ~hn.INII& : -Seria melhor; 

mas não é Cacil extremai-a, nilo pôde ser cal
cul~~oda do anlt·m4o ; ttlm Ido á proporçlo que 
as circumatanciaij o permittem. Sempre q1u1 occa
siiio ae tem apresentado, Sr. presidente, eu tenho 
lançado mão doa homens para mandai-os aprender; 
é neceasario conhecer oa mail! habilitados , e 
mesmo aquellea que querem, porque ha muito~ 
que não querem. 

Não poderei seguir os apontamentos que tomei, 
mas irei fallando sobre os dilf~rentes objectos, 
á medida que me forem lembrando. 

Pergantou o nobre deputtl.io 'se eu posso dizer 
quantos navios ~e hão de pôr no e$taleiro este 
anno. Não estou habilitado para isto ; digo 
porém que tenho os homens habilitados, e que 
tenho mesmo os navios que poderei construir, 
porque sem duvida os tabricos entre nós infeliz ~ 
mente nos levão a uma despeza consíderavel, e 
nós não poderen:os construir novas emb·• rcações, 
quandi> aliás estamos tão necessitados de aprender. 
Od fabricQS podiio ser menores , se os I!avi•1S 
armados , designados para cert.as commissões, 
fossem mala apropriados para ellas, e mesmo se 
tivessemos homens mate ht~bilitactos pat'll .a.e 

42 
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construcções; então as nossas construcções não 
serião tão repetidas. 

Não temos deposito de madeiras para cons
trucção, vimos cortando madeira velba ; não 
temos mesmo os deposltos neces~arios para 
que estas madeiras estejão sazonadas para a 
construcção. 

O nobre deputado não fez senão a comparação 
da antiga administração com a actual : eu não 
nego que essa administração fosse tanto ou mais 
zelosa do que eu ; mas o que é verdade é ~ue o que 
existe hoje de máo veio detris, e que eu J>rocuro 
melhorar o que posso, como estou certo que meus 
antecessores fizerão. 

Não tema o nobre deputado o aniquillamento 
da nossa marinha. Em verdade, o termo medio da 
duração dotl nossos navios tem sido, como disse o 
nobre deputado, quatorze annos , mas es~ou per
suadido que, se nós tivessemos lido attenção ao 
desempenho dos deveres dos constructores e dos 
officiaes dos navios, quarenta annos não seria 
grande duração. Abi e~<tiio navios portuguGzes. 
Não sei se hoje posso dizer isto, mas não ha muito 
tempo que eu vi navios portugueL.es construidos 
no Pará, no tevtpo de D. Francisco de Souza Cou
tinho, havia mais de 60 annos. Senhores, as nossas 
madeiras não tem nenhuma inveja das madeiras 
de outra parte ; podem durar 40 annos, comquanto 
aconte<:eu que um navio nossll, feito em Santos, 
fez viagem para o Rio de Janeiro, e foi condem
nado. As fragatas americanas a qne o nobre 
deputado se referia, Princeza Imperial e Consti
tuicilo, têm 20 annos de sxistencia; e poderião 
vivar outros 20 armos se não fossem expostas b.s 
q~ereoas que as flzerão al<juebrar por falta de um 
dtque. 

O SB. ME!RELLEB : - A PGraguassú é bem 
velha. 

O Sa. MtNISTBO n.a. MARINHA :- Eu e&tava na 
Iodia quando se construio, ba 2-i anoos. Ainda 
ó bom navio, construido de excellcntes madeiras. 

Não pódu pois servir de calculo o seu termo 
media. Se níio se der attenção á conservaçiio dos 
navios, não chep:ari\õ a 14 annos; mas se a derem, 
poderàô durar 40 ou 50 annos. A frRgata Constitui-. 
ctJ.o, cujas madeiras rnaudei examinar, ainda pôde 
durar 20 amnos; o seu concerto não é grand~ causa; 
a úifiiculdacJe é livral·a da uma querena e mettêl-a 
em um dique por 15 ou 20 dia"; podendo fabricar · se 
na Europa ou nos Estados-Unidos. Não presuma 
o nobre deputado quo e&tll despeza será tão 
grande. A maior despeza é sem duvida com o 
augmento de soldo ~m paiz estrang~iro; quero 
que cuegue a 200•000$, porque 170:000$ são para 
difl'erença de cambiO. 

O nobre deputado disse : - fazei navegar os 
nossos navios no alto mar, e procurai instruir o 
pessoal delles-; mas eu len1bro ao nobre deputado 
que esta despeza não ê só para construir, mas 
tambem para instruir, quer no alto mar quer nos 
eatabelecimentos de nao;ões mais adiantados ; e ao 
mesmo tempo vai a fraga~ fazer este pequeno 
conc~rto. 

Perguntou o nobre deputado donde sahia esta 
despeza; !espondo que dos arsenaes. Se eu pu· 
desse, fana o repat·o aqui, e então entraria a 
despeza na verba-arsenaes- ; mas, niio o podendo 
fazer, mando fazêl·a fora, ficand() compreheadida 
aempre na mesma verba esta despeza. 

O So.. F&IUU.Z d(l. um t.parte que não ouvimos. 
O Sa. :MuusTao DA M.A.mNIU : - Ha dous aspi· 

r~ntes embarcados e~ duu fragatas inglezas, 
c1nco na náo CalumbtCJ que estl. na China, e que 
deveri estar de volta por estes dous ou tres ntezes; 
temos outro que está em uma corveta no Sal ; 
aio o11iclaea empregados no serviço ; têm differença 
de soldo ; e aaatm vê o D(lbre deputado a analogia 
~llt "lll a cieapeza c:om a 'YU~I\ respecl.i.va~ 

Mas o nobre deputado, comparando esta despeza 
que s~ tem de fazer com a fragata Constituição e 
seu fabrico, ac~a que seria melhor comprar va
pores, e que dtz que nós temos neee~sidade de 
vapores, e que cumpre prestar toda a attenção aos 
v~pores que não temos e ao seu aperfeiçoamento, 
t11o essencial na repartição da marinha. O nobre 
deputado diz que não temos vapores, mas eu digo 
qu~ temos mais do q~e nunca tivemos, porque se 
qu1zer ver onde estao Oll vapores que custarão 
tanto dinheiro, dê um passeio para S. Gonçalo, 
passe p~ola Armação, e verá onde estão as peças 
que lhe pertencem. 

_Os vapores que achei conservo-os, melhoro-os, e 
~ao e~tão suas peças quebradas e guardadas; para 
1sso nao quererei eu comprar vapores. 

O SR. FERIUZ dá um aparte que não ou
vimos. 

O Sa. MtNISTRO DA. MA.RINRA:-Quando entrei 
na administração aehei um machinista de vapores 
ganhando bom dinbeirv, que havia um anno estava 
concertando um, que quando sahio uão póde mar
char : mandei fazer no caso o reparo de que 
carecia, e tem andado não õ, mas 7 e 8 milhas. 

.O SR. F&RllA.Z dá outro aparte que não ou
VImos. 

O SR. MINISTRO D.&. MAIUNRA:-Foi à Bahia 
contra a monção, e arribou ao E~pirito-Santo · 
nunca Cez viagens melhl)res. ' 

O vapor Thetis, de pequena força, ha 8 para 
10 mezes está no Pará, constantemente em ser
viço. 

O Sa. SouzA Fa.a.Nco :-Não faz nada. 
O Sa. MINISTRO DA MARINaA :-Vai ao Mara

nhão e volta, corre a cost~t e vai ao Ceará, e r.ão 
faz nada I Quando está parado não faz nada. (Ri
sadas.) Não é alii preciso? Não sei. Ea desejaria 
muito ter no Pará mais algum vapor, para não 
acontecer cumo acont0:1eeu ultimamente com um 
navio, cujo nome não me lembra a~ora, qne foi 
para o Alto Amazona~, e chegou là. perdido, e 
quasi está em risco de ser condemnado. A maior 
parte dos navios da estação do norte. em conse
quencia das agu10s, e outras circumstancias, 
apodrecem muito depressa, e conviria mais ter alli 
3 ou 4 vaporcJs de ferro ainda que fossem de 
pequena força. E11 não sei se realisarei o que 
tenho proj~ctado a tal respeito. 

Achei a barca Ura.nia no arsenal, incapaz de ir 
a Itaguahy, tendo -se f~ito enorme3 despezas com 
ella, desejando-se aband.:~nal . a e vendel.a por 
todo o preço ; ma~ espero que em menoR de tlous 
mezes clla ri valise com as de força de 70 cavallos, 
construindo-se no ar;..onal as peças mais difficeis. 
No tnomento em que eu vir 'JUe estamos habili
tados para custear as barcas de vapor. não 
acharei inconveniente q11e se compre alguma de 
maior força, de guerra, propriamente dito, mas 
emquanto eu não vir isto, não votarei que se 
gastem centen11s de contos com barcas para se 
metterem suas machinas nos armazens. 

O Rio Grande tem uma pequena barca àe 12 
cavallos; não sei se a conservarei, talvez o com· 
mercio careça della, e se achasse quem a com
prasse, não duvidariaJvendel-a, porque ainda que 
possa prestar para correio entre o Rio Grande e 
Porto Alegre, é muito caro. Todavia com as pe
quenas barcas que temos seria bom estabelecer 
correios efl'ectivos entre o Rio de Janeiro e Rio 
Grande do Sul, entre o Rio de Janeiro. Bahia e 
Pernambuco, e entre Pernambuco e Para. E' ne
cessario, senhores, fazermos algum esforço para 
nos libertarmos das com~anhias de vapor ; são 
muito caras I Siio necessanas, são muito neces· 
tsarias ; mas con'>ém que o governo se esforce 
para que possa r .. zer e.ste serviço por saa conta. 

O nobre <leputado achou e~~ntvo o D.WDerQ de 
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navios empregado~. e depois ~chou que não ti· 
nhamos n:wios. Digo ao nohre deputado que elle 
respondeu a si mllsmo. O num€ro dú navios em · 
pregados poderia ser menor, mas niio julgo> 
conveniente dPsarmr;r: acho que seria mais con· 
veniente termos 10, 18, 20 navios bons, do que 
40 ou 50 mal guarnecidos, porque nisto não se 
admitte mP.dlania; mas ond11 estão os bons 't 

O nobre deputado quer até que vão navios 
cruzar no >dto mar; mal lhe pude fazer a vontade; 
nii.o ba 15 d ias que pude mandar dua~ cotvetas a 
Sant... R~lena. 

Muito dest>jára que nossa banrteira se apresen· 
tass.; em todas as partes do mundo, mas não tenho 
meios para isto, nãn por falta de navios, tnas uor 
faltas que só o tempo nos h a de habilitar· a 
superar. 

Os nossos vapores não se podem chamar vapores 
de guerra ; mas não e~tão tão mal c.:Jmo o nobre 
deputado quer. Não tenho comprado outr,1;;, malf 
tenho co11servado e melhorad<1 os que achei. 

Sobre os engenheiros navaes quer o nobre 
deputauo que os t•mhamos. Se se apresentassem 
homP-ns habilitados, mesmo estrangeiros, eu os 
receberia de tod'l o coração. Tenh'l feito urn 
gr~tnJe esforço p~ra melhorar os nossos officiaes: 
mas ha inconvenientes terríveis, e um delles é 
que estes homens com alguma habil idade entrão 
para o arsenal ; mas depois os particulareM oa 
querem, os pagão melhor, e desapparecem; não 
ha estabilidade. A nossa mocidade deseja apren· 
der, temos alguns moços de muitas esperanças, e 
quando admitto estrangeiros é para educar os 
ornzileiros; mas h;to não se faz de repente. 
Como já disse, tenho mais esperança nos que 
farão aprender á Eurnpa, e que venhii,l aqui 
ensinar o que aprend~rão , do que mesmo nos 
es~rangeiros que se nos apresentão. 

O nobre deputado já da olutra vez fallou aqui 
na galvanii!Rção. Eu não quíz responder, daixei 
tsto, puz de parte este e.-cl\rneo com que fallou 
na rnateria ; hoje torna a tocar nella, e devo 
dizer que a minha opinião, talvez errada, sobre 
~ galvanisação dai balas, ainda continua a prA· 
valecer; talvez eu tenha um desmentido, a~ na 
pratiea ou em exercícios proprios não se apresen
tarem estas vantangens; comquanto ainda não 
houvesse lugar de fazer e~tes exercícios ; se algum 
di~ elles se fizerem, então conbecer·se·hll quem 
tem razão. Mas permltta o nobre deputado que 
eu diga, quanto à galvanissção do !erro, que eu 
a julgo de gr~nde vantagem que o apreço não é 
tão grande como diz o nobre deputado ; não 
importa talvez em multas obras em 5 ofo da 
primitiva, porque muitas vezes, Sr. presidente, 
se lança mão de um prego de cobre que tem um 
valor muito superior ao de Cerro, quando com 
uma bagatela se podia ter um pre~to com as 
mesmas qualidades que o de cobre. Na verdade 
parece que não houve muita intelllgencia en~re 
o lnspector do arsenal e o mestre da officina, ou 
porque eJle não fo8S& muito perito no seu officio, 
ou por outra razão; e eu achei mais conveniente 
supprimir tal officina ; porque me pareceu que os 
empreg~dos della não desempenhavão os fins a 
que eu me propunha, e que a galvanisaçiio não 
era bem feita; mas que é de grande vantagem 
estou persuadido. Nos paizes civilisados seme· 
lhante descoberta foi de grande vantagem para 
o melhoramento da industria; is\o é uma cousa 
indisputavel, mas o ensaio não estava a meu 
gosto, eu achei mais conveniente 11npprimlr esta 
officina. Outras ha no arsenal têm sido melho
ramentos, e eu queria que os senhores que forão 
ao anenal em 1838 e 1839 foss&m agora. Não 
é grande cousa, mas o que existia tem sido 
melhorado. Não se podem conseguir as cousas 
de repente. 

O nobre deputado fallou t&mbem nas rações. 
Nio me acho mnito forte nesta questão; não 

entendo de hyglene, mas tenho esta que dizem 
que t1.1tios os homens de 40 annos deve conhecer; 
mns " qua digo á que consultei os peritos, que 
ncbàrAo que Cllrne secca e carnA salgada todos 
o~ d1as não era vantajosa para as tripola~ões. 
fl que se lhu de'llia dar algumas vezes cangica. 
Ora, na .varüade Isto é de muita nutrição, eu 
go,to multo, e eu não sei se os marinheiros niio 
gostão, para todos os dias não, nem gallinha · 
mas esta variedade acho boa, e as pessoas a que~ · 
consultei tnmbem assim o disserã.o . Se não f6r 
assim, se houver representação em contrario verei 
o que devo fazer, então reformarei sa tive; de re· 
formar. Mas nisto pbde haver algum inconveniente. 
Uma reforma jé. fiz, é. qual não st~i como o nobre 
dsputado não se refer:o. 
Er~ costuma distribuir uma p'lrção de acido 

citrico ou caldo de limão, que se dizl11 que era 
bom para evitar o t~scorbuto ; mas a quantidade 
distribuída conheeeu-11e que era exces~iva, era 
muito caro A não se achava muito no noseo 
mercado. Fiz eHta reducçào, l)(omo estarei prom· 
pto ~ r11duzir <JUalquer outra despeza, se o nobre 
dAputado me dar algumas informações a esta 
respeito, tl "'' eu vlr que é preciso alterar alguma 
cousa, Eu nlio fiz nada ao meu capricho, obrei em 
vlrtuole da r~pr~•~ntaçi1o dos chefes, ouvidos os 
perltoa Ct'mpetantea. 

Dlue o nobre deputado que eu elevei no 
reRulamento o tempo de serviço dos imperiaeft 
mftrlnbelroa. Nlto tenho ldéa disto. E' verdade 
que eu nilo pu.Je contar tempo de serviço a uma 
criança de 11 annoh dA Idade, que tendo servido 4 
annos e eatanoio com 16 não estl!. ainda habilitado 
ptlra o •ervlço, e nito se I>óde considerar que 
tenha preenchido o seu tempo. Eu não posso 
ter todas eeta'!l especies de cOr, pódA ser que me 
eug;ane ; mas 11 11gundo me lembra, depois de 6 
ann •lB de serviço o regulamento diz que se lhes 
daré. permissão para navegarem em navios mer· 
cantes por 4 annos, devendo dapois reverter para 
o serviço da armada, supponho que por outros 
4 annos. Isto é muito vantajoso, porque não é 
só nos navios de guerra ou antes é ne\les que 
menos marinheiros se fazem. Nos navios de 
guerra ba mais formu(as, e os particulares exigem 
um serviço mala adequado aos interesses, fazem 
mesmo cargas e desc!lrgas e arra.msções de J>Orões, 
que nito se achào nos navios de guerra. Depois 
de terem servido alguns annos na marinha de 
guerra, estas homen:i passào para a marinha 
mercante, e niio s6 vão habilitar-se melhor, mas 
até tirar mais algum proveito ; com o que se 
lhes mostra que não ha só~nente desejo de se 
aproveitar do seu serviço, mas de os habilitar 
J!ara a profissão, e depois tornão para a marinha. 
Em tempo de guerra;, não se dão taes licenças. 

Outra alteração, que não foi feita por mim, 
mas qne ~rossim achei, é nos castigos corporaes 
em virtude daa deserções. Seuhores, ha quem 
se arrlpie multo do castigo corporal ; a França 
o não lldmitte, mas a Inglaterra e os Estado&· 
Unldoa têm castigo corporal. Olhado por certo 
modo elle é odioaiaaimo, mas praticado com 
discriçio, pratic~do como em família, não lhe 
estli repugnaneia. Ha m<~rioheiros que têm doza 
deserções: ora, á pratlcavel haver uma multipli· 
cidade de proceseos, e llcar um h •,mem preso 
por mais tempo .to que a pena em que tem 
incorrido ! O castigo da primeira deserção ' de 
seis mezes de prisão ; entretanto, segundo o 
processo do conselho de guerra, tem um homem 
muitas vezes estado praso um anno antes de ser 
aentencla.do, e aa~t~im vem a sua pena a aer muito 
aggravada. Os senhores que têm servido no Pari\ 
devem saber o que faz alli um soldado. O soldado 
presta bom nrviço, mas aendo convidado para 
uma du festas, que nio aei como ae chamão, 
larga a espingarda e da~erta, nio ae Importa. Ora, 



Câmara dos Deputados - Im presso em 13/01/2015 16:53 - Página 17 de 17 

332 SESSÃO EM 9 DE JUNHO DE 184G 
vá fazer conselho de guerra a um indio que é 
soldado. 

O Sa. F.s:RRA:::- Eu digo que é prdciso que o 
corpo legislativo approve. 

O Sa. l\fiNISTRo DA MARINHA:-0 r~gulamento 
é dependente da approvação do corpo legislativo. 

O nobre deputado niio póde ignorar qua o castigo 
corporal é admittido no exercito e na marinha ; e 

• é cousa digna de se ver a gravidade com que se 
fazem estes castig•lS nos navios americanos . Ell 
tenho muito recommendado. . • Hoje não tenho 
estas qiÃeixas, mas antigamente ouvia dizer que 
qualquer official de apito estava de calabrote 
dando pancada em todos ; hoje não se consente tal, 
quem commette delicto deve ser cagtig>tdo na hora 
competente na presença de seus superiores; feito 
o castigo, voltão para o seio de seus camnradas, 
sem que haja nisso o menor desar; o proprio 
castigado fica convencido de que mereceu o castigo, 
e tem um estimulo, por assim dizer, pnra não 
tornar a commetter o crime. Eu desejaria que 
fosse Rpprovado este regulamento: ·se o nobre 
deputado quer me ajudar, proponha, que eu 
muito me lisongearei em que se pratique na ma
rinha. Este castigo é necessario no exercito. 
A multiplicidade dos processos faz com que estes 
desgraçados soffrão muito, ou então faz com que 
sejão perdoados,- mesmo antes de processados, 
como tem acontecido, porque muitas circum · 
·stancias concorrem para que se prolonguem consi· 
deravelmente taes processos. 

Fallarei agora sobre os p~ssapl)rtes, seguindo a 
ord em dos apontamentos que tenho . · 

Com effeito, Sr. •presidente, estabeleceu·se aqui 
uma barca de reboque de navios para os levar á 
barra e trazer para dentro. A secretaria reclamou 
seu direito, que era de passaporte ; é a rt~partição 
da marinh:. quem fiscalisa ácerca dos navios que 
entrão e sabem. Não me contnntei com a recla· 
·mação da secretaria, e ouvi o procurador da corôa, 
e elle disse que eriio de direito os passaportes. 
Com effeito, com repugnancia minha, annui a 
esta reclamação, e pagárão-se fortemente taes 
passaportes. Reclamou-se ; os interessados fizerão 
sua reclamação e eu tornei a ouvir a quem com
petia, e disse·se que não podião deixar de pa
gar o que estava estabelecido na lei ; mas 
examinei, perguntei qual é esta fiscalisação, em 
que consiste, e vi que consist1a no tal passa
porte: e então o que fiz? O nobre deputado está 
mal informado, porque. ha mais de tres mezes 
mandei que, sempre que esta barca se apresentasse 
na fortaleza .te Villegaignon, se lhe permittisse 
entrar e sahir, levando porém uma escolta de 
imperiaes marinheiros para evitar quaesquer ahll· 
sos, e não se póde deixar de conhecer que estas 
barcas, no levar e trazer, alguma cousa podião 
fazer; mas não pagão passaporte. Entretanto 
devo dizer que não era uma extorsão como en
tendeu o nobre deputado ; o homem da lei foi 
ouvido, e elle respondeu que o passaporte era 
fundado em lei. Senhores, o direito de passaporte, 
seja da secretaria, seja da capitania do porto, 
seja daqui ou d'acolâ, existe em toda a parte, não 
é só no Brazil, nem é tão oneroso como ae suppõe. 
Todavia, neste negocio não o achei justo, mas 
foi facil rem(lver este embaraço. 

Agora vêm as questões do conselho de disciplina. 
Em verdade convém tomar uma medida ácerca 
dos processos, qullr no t!Xercito, quer na mari
nha. Quea: conhece o fOro militar, e o nobre 
deputado não póde deixar de o conhecer, saberá 
qns os conselhos de guerra. forão sempre os que 
proounciárão nos crimes militares. O conselho 
supremo militar, que o nobre deputado estigma
tlsou, e que achou ser uma instituição fóra dos 
principlos constitucionaes, permitta-me que lhe 
diga qo.e está, pelo contrario, em harmonia com a 
ordenança dada pela constituição do lmperio. Lêa 

o nobre deputado a constituição, e verá que ellá 
suppõe o julgamentn e reconhe::e o tOro militar . 
O conselho supremo militar não póde deixar de 
ter taes attribuições; elle não perdoa, elle mo
dera, applica a lei segundo as circumstancias. 

O Sa. FERRAZ:-E legislã lambem. 
O SR. MJNISTRO DA MAiillNHA: - Não legisla, 

está enganado ; então o governo tambem legisla 
quando dá rfgulamentos. Lembra-se o nobre de
putado de como são feitos os conselhos de guerra. 
Os juiz'ls da primeira instancia applicào a lei, 
e dizem : - o accusado de tal crime, pela lei 
tem t~l pena-, e não attende a nenhuma circum
stanci" : quem attende a estas circumstancias é 
o conselho Sl!premo milítnr, que t~m a attri
buição de modificar as penas segundo as circum· 
stancias do delicto, nttribuição que tem qualquer 
juiz no fóro commum , que póde applicar a pena 
maxima, média ou minima, segundo as circnm
stancias aggravantes ou nttenuantes. Não é assim 
no fõro militar. Neste fóro quem devia ter esta 
attribuiçào? O juiz Ja primeira instancia? Não, 
mas o eonselh<J supr~mo militar composto de 
militares encanecidos no serviço, e de juizes 
adjuntos, que não têm menos direito de serem 
respeitados por seus conhecimentos e pratica. 
Mas o que faz o co<ligo crimiual? Diz que com
pete formar culpa a taes e taes juizes, e aos 
conselhos de investi~ação. Ora, os cons<llhos de 
investigação nunca formáriio culpa, em muitos 
crimes não existiiio, ~ me~mo forão introduzidos 
quando o exercito inglez entrou na Península; 
elles são necessarios, ajudào muito para habilihr 
o conselho de guerra a pronunciar. O consP.Iho 
de guerra é sempre quem prJnuncia, ou das
pronuncia com appello para o conselho supremo 
militar, que confirma ou manda proceder a novo 
conselho. Vê-se pois quo é necessario alterar o 
artigo do codigo do processo criminal, e em 
lup:ar de dizer : -compete ao conselho de inves
tigação-, dizer; -compete ao conselho de guerra. 
Mas entretanto não !la remedio ; não hão de 
ficar crimes militares impunes , nem officiaes 
subalternos a seu bel-prazer amnistlar crimtls os 
mais horrorosos. 

Fallarei a respeito da academia de mnrinh•1. 
Em verdade, exc··di a despcza. O que uisse o 
nobre deputado será bom, mas ha de permittir 
que di~a que não considero que o Brazil consista 
só no Rio de Janeiro. (Apoiados.) Não é só no 
Rio de Janeiro que os pais têm direito a que 
seu~ filhos aprendão, e que seji\o admlttidos na 
marinha ; os das provincins têm igual direito, e 
não devem ser reduzidos a esperar que se esta
beleça esse collegio, em que o nobre deputado 
fallou. Na academia os exames são muito severos; 
não se admittem senão pessoas· muito habilitadas, 
e os que são reprovados duas vezes não vão para 
casa, vão para o exercito. 
·o Sa. FEauz :-Alguns vão para lentes. 
O Sa. MINISTRO Da. MARINHA : - Alguns vão 

para lentes? E porque não? Porque fui repro
vado um dia, segutl·se que eu não possa um dia 
saber? Para que seremos injustos? Com effeito, 
augmentei a de11peza ; mas saiba o nobre deputado 
· ~ue um pai que manda um filho para a marinha 
aão é para gos•u, niio é o mesmo que aquelle 
que manda para o curso jurídico ; não é para 
se sentar nesta casa, onde ainda não vi um 
official de marinha ; é para fazer trabalho insano, 
é para ser util ao seu paiz . · 

Mas disse o nobre depntado que vou augmentar 
o uamero dos officiaes. Vio já o qusdro f Sabe 
as vap:as qne ha? São mais de 150. Tenho falta 
de officiaes subalternos. Saiba mais o nobre de
putado que a promoção de guArdas-marinhas só 
é feita depois de dons annos de serviço. Em 
lugar de o n<lbre deputado me censurar por fazer 
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conslderavel numero de offieiaes, talvez eu devesse 
Per um pouco censurado pela minh>l severidade 
ne.~te objocto. 

Póde ser C).UA um homem, reprovado duas vezes, 
fosse nClVIlment•l admittid'l na academia ; fui eu 
QUtl o fiz, e não o fiz sem COtii!ultar. Eu abro a.~ 
p0rtas da academia militar; estamos no tempo 
de paz, não temos muitas instrucções e acho 
melhor que a nossa mocidad>~ est eja. estudando 
do que sem :szer nada. Temos cnnsideravel nu
mero de officiaes além d,, quadro, temos 150 
alferes; e cnmo quer o nobre deputado que e•1 
não estime · que gente d!\ minha classe se ins
trua 1 Porque foi reprovado duas vezes ha de 
estar sem fazer nada? Qller estudar, venha es
tudar. 

Fallou-se dos lentes. Eu chamei para o meu 
gabinete um lente de qué:m sou multo amigo, e 
cujos talentos dão esperança de fazer algum dia 
alguma cousa em beneficio de meu paiz, muito 
me ajuda _ Mas dizem que tiro os lentes das 
aulas; porém o que querem, se eu tambem fui 
tirado de lente? Quero dizer que me atrazei na 
carreira militar , fiquei em tenente -coronel por 
causa da maldita cadeira, e SA nella ficasse, seria 
talvez coronel, e teria urna. aposentadoria. Mas 
eu sahi. O actual ministro d11 guerra preencheu 
seus vinte annos ; o in~ector da caixa da 
amorti&ação tambem era lente. Mas para que 
designar homens que se têm tira::lo daquella 
academia com grande proveito do paiz? Não nego 
que os discípulos se resintào um pouco dessas 
mudanças: mas attendarnos á utilidade publica, 
comparemos os bens e os males. Quantos lentes 
tenho conhecido muito ordinarios que têm dado 
muito bons discípulos I Não é preciso ser grande 
lente para ter bons discípulos : sempre é melhor 
ter bons lentes, mas os bons lentes sempre são 
os melhores discípulos- magister docens docendo 
docetur.- Habilita-se mais gente para o ensino 
publico; mas querer que se feche a academ1a, 
e que niio se lance mão dos homens que podem 
servir bem ao paiz, não me parece conveniente, 
nem vejo isto nos cursos juridicos, quando aliás 
ha muita gente versada nlls sciencia:s jurídicas, 
emquanto ha escassez de homens versados nas 
sciencias exactas. 

E' jâ muito tarde ; estarei prompto para con· 
tinuar a responder amanhã. 

Ha emendas na mesa sobre as quaes s nobre 
C<'mmissão teve a bondade de conferenciar com
migo, e nas quaes convim depois de lhe dar 
os esclarecimentos que julgou necessarios. Eu 
adopto estas emendas em todas as suas partes, 
na certeza de que o serviço publico será satisfeito 
sendo ella approvada. 

A discussão fica adiada pela hora. 
LQvanta-se a sessão. 

Se•são em t.O de .lanho 

PBESIDENCIA DO SR. MUNIZ TAVARES 

SoMMARio.-Expediente_- Magistrados ausentes 
d.os seus lugares. Discurso do Sr. Acauaa. 
Votacao. Oràem do dia. -Orçamento !la ma· 
7-inha. Discürsos dos Srs. Souza Franco, 
Franca Leite, Ferra;, Bello e Hollandta CatXJ· 
lcann. 

A's 11 horas da manhã abre-se a sessão, lê-se 
e appr(lva-ae a acta da antecedente. 

EXPEDIENTE 

Um ofticio do Sr. ministro da fazenda, remet
tendo as relações das quantias em divida dos 
exercícios findos, dos • ministerios do imperio. 

justiça, marinha e fazenda, liquidadas até ~>sta 
data, para que pos~ão ser contemplada.~ na. lei do 
orçamento. A's respectiva~ cvmmiisõas do orça· 
meoto . 
. R~motte-se á commissão de constituição o requa

rtmento do padre Antonio da Costa Pinto, subdi to 
portu~uez, em que ped e carta de naturalisação de 
ciaadão brazileiro . 

A' ca1nmissão de pe!lsões e ordeuados o requeri
ment'l tia Candido Fdrtta:ldes de Lima, lo sargento 
r.,frmnaJo do ex~rcito_ 

A' 3• ccmmissão do orç11.monto, o requerimento 
de Joaquim Ferreira Barbosa, 1° tenente da 1• 
classe do exercito. 

Não lia mais ext~ediente. 
Lê-se e approva-se a redacção do prcjecto sobre 

a intelligenci" do e.rt. 10, S)S) 7o e 11 . do acto 
addicionlll, ácerca da aposentadoria dos empre· 
ga·los provinciaes. 

Lê-se o seguinte parecor: 
« A commissão de pensões e ordenados, tendo 

exa:niuado os papeis r•Jiativos á jubilação con
cedtda ao padre Gtlilherme Paulo Tilbury na 
cadeira publica da lingua ingleza nesta ctd,tde 
por ~ecreto de 22 de Abril de 18~1, entende que 
e!Iecttvamente se fez uma injustiça ao pretendente 
quando o demittiriio de tal emprego sem causa, 
nem processo le~~:al ; mas n~m por isso póo:le 
approvar a mercê em questão, porque a allegad!l 
injustiça seria motivo para uma reintegração, e 
não para uma graça pecuniaria ; muito princi
palmenLe não tendo o agraciado servido o emprega 
mais do que dijz annos, sem que mostre serviliO 
algum tão notavel, que direito lhe dê a recotnpensa 
maior, do que os ordenados vencidos. Portanto 
é a. commiasà<l ds parect>r que se não approve a 
jubilação concedida ao padre Guilherme Paulo 
Tilbury pelo decreto de 2-2 de Abril de lSU. 

« Paço da camara do8 deputados, 10 de Junho 
de 1846.- T. A. de .Alvar1nga.- Manoel de J. 
Valdeta,·c.. » 

F ica adiado. por ter pedido a palavra o Sr. 
Ferreira Pdnna. 

O Sa. PRESIDENTE: - O Sr. lo secretario vai 
lêr os nomes dol Srs. deputados que formão a 
deputação que vai levar a respasta á falla da 
tbrono. 

O Sa. 1° Ss:cRETARto faz a. leitura desses 
nomes. (Vidt. ;>ag. 281.) 

O Se.. PaESlDENTE:-:Someío para membros da 
commissiio de instrucção publica, em lugar do que 
falta, ao Sr. Marinho. 

Cantinua a discussão do requerimento do Sr. 
Rodrigues dos Santos e juntamente a emenda do 
Sr. Lopes Netto. 

o sr. A.cauãa:-Sr. presidente, comquanto 
eu reconheça verdadeiros todos os males que re
ferio o nobre 1eputa.do por S. Paulo, para motivar 
o seu requerimento, todavia não posso d4r-lhe o 
meu apoio, porque, partindo aquelles e outros 
males ainda mais graves da lagislação que organlsa 
a judicatura, o remedio a semelhantes males não 
e o que lembra. o nobre deputado, mas está na 
confecção de uma legislação que não ponha á 
discrição a propriedade e a pessoa do cidlldào, e 
que não deixe ao magistrado outro temor e outra 
esperança senão nslla mesma. . 

Sr. presidente, com lastima o digo, não ha 
garantia verdadeira para o pa.iz nem na escolha e 
nomeação dos juiz:es, e nem depois della no 
exercício destes ; niio ha garantia verdadeira na 
escolha e nomeação dos j11izes. porque, requerendo 
as leis que para serem juizes municipaes baste 
ser o individuo bacharel formado e ter um aono 
de pratica no fóro, para ser juiz de direito que 
tenha sido juiz municipal por quatro annos. e 
para desetnbargador que tSeja apenas juiz de 
diraito, no prim~ro caso, Sr. presidente, ~emos 
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habilitado para ser juiz e effectivamente juiz um annos que os habilitão para serem JUtzes de 
moço formado, e tendo apenus um anno de direito, e não vejo que qnae.squer meios coarei-
advocacia, isto é, um anno de enredo do_fóro e de tivos empregad,)S pelo governo possão aproveitar, 
cumpromettimento da .fortuna e tranqu;llld~de d~s porque o resultado virá sempre a ser a vaga Ju 
faulilia~; porquilnto e_ bAm sab1do q~e nao s~? deserção dos lugares, porque um emprego cercadn 
sullil.:ient~s para_ bem Julg~r:se as noçoe~ da l~gl•- de uecPSSidades, mas qu~ não dá com que satis-
Jação patria do 1 usto e do lDJUsto que _se adqmr"m fszel-as, não pó de; ser buscado senão cnm•l um 
nas academil,s, e um anno de pratica no fóro méio de habilitação estllndo longll de seu effectivo 
puacas lições üá pa~a q~e ~e obter.ha aqnlla exercício, e, ~r. presidente, seja dito de passagem, 
sufficiencia. Urna legJSI!içBo tao complicada u que muitos juizes municipae11 tóm por aquella razão 
abrange como subsidiaria. não só o direito c~m- passado injustamente por venaes, porque, obri-
mum como ainda, quando este se cala ou nao .é gado!! a nr.o perder os duplicados emolumentos 
confo~me a boa razão, o direito das nações malil que lhes cabum, os que pagão sob semelhante 
civilisa.das, pód~ ~er estudada tão brevemente? peso e vexame não accusão as leis, mas aos 
Ua1 juiz, cuja raz!lo deve fallar nos casos em que m(>smos juize:s, o que sempre se ha de d, .. com 
as leis são silenc10sas, poderá fazel·o sem damno, perda da consideração e respeito de que tanto 
uào tendo grande desenv~1lvimento •lo justo e do carecem as decisões emquanto se fizerem os 
injusto, não se.ndo morahst11, e p~de chegar a empregos j udiciarios officios mercenarios. 
semelllante estado com estud•'S fo;1tos em uma Os segundos, porém, Sr. presidente, justamente 
idade onde as passatempos são r~queridüs po.r com aquelles totalmente cotlocados sob a infiueucia 
ella e onde o homem não se acha amda verdade!- do poder, não :~ào os aptos para resistirem aos 
ram'ente penetrado da posiçiio que vai occupar • seus assaltos, ameaçadns de serem removidos do 
e não conhece todo petio e responsabilidade della? lugar onde têm creado interesses e relações, 
Um juiz a quem o sol 11ntes de nascer deve enCO]I- onde estabelecen.lo os commodos do pretiente 
trlir nos livras e dei"ar sobre elles quando Be poe, buscão cstendel-os ao futuro, muitas veze~ hão 
pôde decidir com scert•l, sem comprometter _a de receber as opiniões que o governo lhes dictar, 
pessoa e a proprieda\le que deve protege~, nao e sem .fitmeza a j~stiça padece, e teremos os 
tendo conhecimentos das fórmas a segutr, da mesmos males da maldade, resultados iguaes a.:.s 
ordem no procede~. da justa 11pplicação dellas no da tyrannia, mórmente na época das agitações 
processo e das le1s aos factos, causas estas que polittcas, onde os juizes assim eollocados raras 
sómente a pratica de annos no fóro pôde fazer bem vezes deixão de perscrutar as opiniões primeiro 
conhecer, sendo cerlo que ainda com semdhaute do que os factos, e, Sr. presidente, se esta é 
pratica se encontrão embaraços que sômente uma a posição funesta em que se achão os juizes para 
razão bem cultivada póde arl'edar e resolver? com o governo, não menos funesta é aquella que 
E a lt>gislação que julga habilitados para serem el1Js vão buscar par" reagirem sobre o mesmo 
juizes mnnicipaes homens que apenas podem ~er governo; sim, bu:~cão um pego voluntario para 
noções du dire1t0 patrio e da sua applicação aos sabirtJm de um forçado, devendo confessar que 
!selos, póde prt:stllr garantia na e.scollla d~ ~at~s ambos desgraçadamente partem das leis. Com 
juizes? A leg1slação que crea quas.1 tan~O$ JUI~es efleito, sentindo todo o peso de acção do poder 
quantos s~o os municípios . ~o 1mpe~10.. pode l!ncontriio os magistrados o meio de contraba-

- --prestar-garantia-iluanüo-'-bablhta-para::,~ U1zes . de- - Iançal-o nos manejüs- eleitorae:~,- encontrão uo ·voto·--
direito os primeiros, uma vez quo tenhao serv1do daquelles ~ quem administrão justiça os a>eios 
por quatro annos? Este é o segundo caso sobre de permanecerem no lugar em que se achiio uu 
qu<> devo dizer, Sr. presideRte, que qu!lsi tudos de volt11rem para aquelle donde farão retirados, 
os juizes municipaes destacl\dos por quat~o a unos, t!nconlt ão mais, Sr. presidente, encontrão niio só 
em ternlOs quasi todos remotos das_ capttaes das meios de elevação na jeurchia, como os de obte-
provincias, sem os precisos conhectmentos theo- rem licença:~ que os ponlliio na ociosidade em 
ricos e praticos do direito, não achào ~m ta~s damno da justiça , e nest& estado de uma 
termos com quem conferenciem, com quem 1nstruao dependencia tão vantajosa em que os juizes se 
e arredem os emh~~oraços que .lhes offerecem. as collociio para com aquelléS a 4uem têm de admi-
leill mal eu tendida,., e muttos delles, a1nda nistrar justiça, haverá imparcialidade? O favor 
achando, sii.o tão presumidos, que, julgando pa:::dar niio substituíra a ju~tiça mesma? Nõo serã a 
por ignorantes, não busciio mesmo aquella. 1ns- potencia elditoral superior á da l~i, e os juizes 
trucção, e em taes casos desaprendem, e depoiS dos fi.caráõ neutrues ~ntre os partidos? Não ; e quando 
qua~f'O annos, em que _estão babeis para ju.izes _de tan~o pudes~em não podiãl) deixar de ser consi· 
dlre1to, menod conhecimento têm .da leg1slaçao, derados partidisbs á vista de :mas pr~tenções; e 
e qua.oclo muit_o po:~,.uem uma pratiCil monstru~sa só com isto a justiça padece, porque, Sr- pre-
e tumultuana lDVe~tad.a por elles, o~d.e se m- sidente, não se pódo mudar a natureza do homeii!; 
vertem~ ordem e a JUSttça; nomeado~ JUizes, elles e quem haverá tuo nescio que sendo adv-.raano 
podem entrar no outro dia pnra as relações, podem politi;;o de um juiz o julgue neutral sendo elle 
~er u~tneados desembargadores, porque para orgão da facção opposta ·? Quem poderã confiar 
1sto RSO pr~cis!' mais do Q!JO o governo. que~r, em um juiz cujas paixões tl conduc:ta são tão 
nos douJS pnme~ros caso!>, po1s, tP.mos habtlltnçoes reprehensiveis com as daquelles de quem faz 
mal ordenadas, temos habilitações não sómente queixas? 
para o homem que tiver sentimento de justiça - . 
e em que esta é illustrada, atfavel, prompta e _O Sa. CARV~LHO E SILVA.:- ~m9uanto os JUIZ~S 
universal, mas tambem e principal:nente para n~o tiverem d1_nhetro para. su~~1strr com decenc1a 
o i~n~rante e presumido, e no terceiro caso temos nao podem de1xar de ser pollttcos. 
urb1tno e sómeate arbítrio que não produz men'3S O Sa. AcA.oÃA.:- E' o nobre deputado pelo 
males. Ceará, é um jui1. quem por um aparte comprova 

A' vi.$ta disto, Sr. presidente, haverá garantia de que o interesse é quem leva_ os juizes .a serem 
para o paiz na escolha dos juizes' Não; e políticos, e que interesse? Nao o pubhco, mas 
menas ella apparece depois de semelhante escolha; o particular. Ora, se o interesse é quem leva os 
senhores; os juizes entre nós, uns são como os juizes a nPgociar com oa eleitores , es~es no 
ministros, méros commissarios do poder, outros contracto hão de ter alguma vantagem, e esta 
estão collocados totalmente sob a influencia do não ha de ser em sustentação da justiça que 
mesmo poder : os primeiros, Sr. president~, não lhes prejudica, e em opposiçiio aos !avore!J que 
encontrando no emprego meios Etdli.cientes para lhes utilisão. (Apoiado$. ) _ 
:;ubsistirsm com deceucia procurão por qualquer Sr. presidente, o espirito d•) partido desv1a a 
meio e pretexto forrar-se ao exercício dos quatro virtude mesms, elle torna inflexível para o erro 
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que lhe otrende, e Indulgente parn o crime, que 
lhe aproveita : portantu logo que um juiz é poli· 
tico, é um partidist.a, e para um pnrtidista 
apr~senta·se mudado o homem de toda sua 
c .. nfiança quando outr'ora tenha o mesmo pensar, 
as cõres dos individuas se mudão, as offengas se 
perdoão, as virtudes S'l esquecem, e o perverso 
mesmo passa a ter um amparo. (Apoiados.) 

Um juiz, dizia o grande chanceller fra~cez 
d'Aguesseau, deve de ser 12m heróe, e aquolle que 
não o é, n>io é nem sequer homem dA bsm ; e 
poderá sêl·o aquelle qu~ dependendo do governo 
póde por seu turuo tornar o governo dependente, 
aquelle que não busca contrabala!lçnr uma depen
dencia funesta qual a do me03mo governo s\lniio 
escravisando-se a outra não menos funesta que a 
das potencias eleitoraes t 

S.enhoros, busquemos acabar com systema tão 
fatal, sejão os magistradvs como devem ser, tão 
austeros como Catão, tão justos diante dos tribunaes 
como Catào, e mais justos do que Catão nos 
negocias que lhes dizem respeito, nos negocias 
familiares, sejão justos em todos os tempos, em 
todos os lugares, em todas as occasiões e a todos os 
respeitos ; porque aquelle que é incorruptivel em 
sua profisaão, nos negocias alheios, e não é nos que 
lhe interessão, corre risco de deixar a justiça que 
o assiste na sua profissão ; mas isto não conse
quiremos emquanto.os magistrados fórem politicos 
e não tivermos juizes sómente da con~tituição. 

E' p::.ra admirar, Sr. presidente, que a magis
tr~;tura tendo na camara uma grando representação 
seja a mesma a quem não importão a sua 
segurança, o se11 destino e o do paiz ; e como ha de 
a magist\'atura buscar uma garantia para o seu 
presente e futuro, se teme que assim garantida 
não tenha mais pretexto para e11volver-se na 
politica? Quer estar vacill:lnte, quer depender do 
governo, Utll<l vez que torne o governo dependente 
della, e est'3 estado deve e ha de ter um termo 
(apoiados) : de~!,. estado só _resultão os m'1les que 
hei figurado além dos que partem da di8tracção. 

Sr. presidente, ás vezes os damnos e injustiças 
não estiio 110 juizo, mus na dilação e demora, não 
estão nas decisões, mas no ~X!ItnP., o tempo em 
que os juizes se achào distrahidos por CJccasião de 
serem membros ..lo corpo legislativo é um tempo 
funesto para o nndamento, acerto, u.nidade e 
regularida.Je do~ juizos, jUIZr3d a quem a pratica de 
julgar tenha dado lições uteis as esquecem P. vol· 
tando para o exerc1ciu novos estudos se tornao 
precisos, e aquellas lições vão perdidaR em damno 
da mesma justiça; durante a ausenoia delltlS 
homen>~ sem experiencia substituem, e esta in
tllrinil.ladl! quasi sempre é fatal á igualdade e 
uniformidade dos julgamentos. Sendo pois o 
estado da nossa magistratura o que acabo de 
rP.ferir, será o requerimentJ que 11e discute suffi
ciente para afastar males tão graves t Por elle 
busca o nobre deputado por S. P.IUlo faz~r uma 
advertencia ao governtl quanto ao" mag1strados, 
que sob qualquer pretexto não têm ido exerctJr as 
funcções de seus empregos ; mas permitta o illu~tre 
deputado que o diga, me parece com n rede do 
poeta onde se prendião as fracas aves, e de que 
oscapavão as aguias. Os mate~ !êm das. l_eis : 
hurmonisemos estas com a conshtutção e ut1hdade 
publica, o o governo sem embaraços jfl não pôde 
ser forçado a ser indulgente, e por toda parte 
haverá justiça. 

Não havendo mais 9uem falle sobre a materia, 
da-se por discutida. E approvado o requerimento 
com a emenda. 

ORDEM DO DIA 

Continua a discussão do orçamento da Diarinha 
com as eméndas apoiadas. 

O· Sr. Souza Franco : - Eu tinha de 

fazer algumas observaçõP.s nesta dlseussãll, e 
serião tanto sobre o pes•oal e material da arruada 
e meios de os melhorar, como sobre o serviço 
actual <los navios ; lllBS não estando presente .o 
nobre ministro da marinha, vejo·me algum tanto 
acauha·lo,mesmo Ps>rque o unico merito das minhas 
observações seria o ouvil·as o nobrll ministro, e 
responder-lhes de sorte a tirar alguns escrupulos 
que eu possa ter ou os tenhito alguns outros Srs. 
deputados sobre a deficiencia do serviço. 

Não estando porém pr11sente o nobre mlniRtro, 
entr.arei desde logo na apreciaçã" do serviço dos 
navtos da armada na actuaiidade, sua distribuição 
em estações navaes do sul, centro e norte, e 
regim~n que a~ regula. 

E' sabido, Sr. presidente, que a armada tem 
um grande fim a que se destina, o qual se re
conhece até do nome de embarcações de guerra 
que lhes dão (entra no salão o Sr. ministro da 
marinh:c), e que este fim, todo d~ futuro. é a 
sustentação da dignidade do imperio e seus direitos 
contra as exigencias ou aggressões de inimigo 
extorno. No proseguimento das habilitações pre
cisas para desempenhar este fim, a armada 
separa-se completamente dos interesses de terra, 
seu pessoal identifica-s~ com o mar, vive no mar, 
independente dos gozos e interesses terrestres, e 
de tal sorte se habitua á vida, que é o mar seu 
unico elemento, e vive sobre as ondas em habito 
irresistivel, que lhes dá como que nova natureza. 

E' só quando, de tal sorte identificado com as 
ondas, prefere o maritimo os mcommodos do mar 
ao de•canso de terra, que a armada de um paiz 
toca á perfeição ; e nós ouvimos todos os dias 
contar de maritimos britannico~ que, quando nos 
ultimas annos da vida são obrigados a viv~r em 
terra, pre>curão as margens do oce11no, que possão 
ver todos os dias de su,IS janellas, ouvir o ruido 
das ondas, A fazer preparar o seu aposento de 
sorte a figurar completamente uma camara de 
navio e o beliche em que viverão por annos. 

Duas condições me parecem essenciaes para 
que possa qualquer paiz tender a este fim, e por 
elle esforçar·se, e são:· -meios sutficientes para 
r~alisar no material da armada os mc,lhcramentos 
que a sciencia e a pratica todos os dias ensinão, com
prdhen•lendo nelles a proporção necessaria para em· 
pregar tambem nessE~s serviço,; de costas e protecção 
de lnteresst•s •.err<l~tres; e em st>gundo lugar, uma 
tão approxlmada proporção entre o pessoal e o 
matt>r1al tia armada, que não fiquem officiaes e 
tripolações desembarca,tos muito tempo '(lOr falta de 
embarcações, perdendo assiu\ habi\os que mais 
custão a adquirir d() que a perder. 

O outro fim da marinha de guerra é a protecçiio 
das costas contra os eMfurços dos piratas e contra· 
band1stas, a coadjuvação ao governo na susten· 
tação da ord~m contra as commoções intestinas, 
a protecção e auxilias ao commercio, até o ponto 
de servir de agente de communicações e porta· 
dores de ordens. Esta especie de serviço approxima 
o maritima da terra, envolve-o uos seus interesses, 
põe· n'o em relação immodiata, e >lté o sujeita ás 
autoridades terrestres, e como que a certos res
peitos está em opposição com o primeiro fim, 
~odo de habilitações, todo de futuro • 

Infelizmente no nosso paiz nem o material cor
responde ao pessoal da armada, nem os mu:tos ·e 
diver os serviços de segunda ordem a que estão 
obrigados os navios de guerra dão iuteira occasião 
a que elles se preparem para o primeiro, sob 
pena de faltarem ao outro, e quando examino o 
decreto de 2 de Dezembro de 1843, que creou esta· 
ções navaes, eu vejo, ~r. presidente, que uem satis· 
ft'Z completamente estes dous diver~os tamos de 
serviço publico, e que tem mui gr>tnde defi.ciencia 
na distribuição da força naval. (O orador pedd o 
volume das leis de 1843.) 

Vê-se do art. So do decreto de 2 de Outubro do 
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1843 que o e~pirito d~ lnstitui.;ão_é ter em continuo 
movimento os nav10s da estaçao com o fim _de, 
lo proteger e auxiliar o commercio e no.vegaçao; 2o: obstar o contrabando de generos e es~r~vus: 
3o proteger os habitantes da costa, e auxiohar as 
au'toridades na snstentação da ordem: e 4°, dar-se 
aos officiaes e tripolações a instrueção precisa. 

Note-se que se qulz que principalmente ser
-vissem os navios do~. estação para o desempenho 
desse fim da armada, que eu classifiquei ~m se· 
gundo lugar, e que ltnde a pOr os nav1os em 
relação continua com a terra, seus commandantes 
em contacto frequente e immediato com a!> 2-uto· 
ridades de terra, e portanto em a postçao de 
manterem as mais estreitas relações e se coadju
varem díaria e reciprocame_nte. Quant? i\ parte do 
serviço que tende a habilttar os nav1os para as 
grandes manobras do mar, . ficou dependente desse 
continuo movimento e cruzet r o que lbes é ordenado, 
não como fim para que forão distribuídos os 
Davios, mas como meio d~ prestar _os servi~os ~e 
segunda ordem, que é a verdadeua destmaçao 
dos navios da estação. 

MM o que eu tenho a notar no desenvolvimento 
do d.;creto de 2 de Outubro é que, sendc_J es~a 
especie de serviço, (!Ue elle_ reconheceu o pr1mano 
das estações na vaes, serv1ço todo de 1nteres~e 
terrestre do dominio, principalmente das ~utcm
dades de terra, que são as que têm delle pnmeno 
noticia, e a cujas attribuições dizem quasi se~pre 
respeito, não dispuzesse o ~ecreto outro ~e10 de 
realisar estes serviçt)s, senao a vontad~ llyre dos 
chefes de estação, que neste ponto se têm JUlgado 
absolutamente independentes dos presidentea das 
províncias. · 

Sêntião-se até então os inconvenientes da aJ?· 
soluta sujeição dos navios da armadll: às presJ
dencias em cujas sguas estavão estaciOnados, e 
para os evitar, passou-s&, como é costume entre 
nó~ ao extremo opposto, e o serviço publico 
fico~ dependendo do arbitrio do commandante da 
estação. O re;ultado foi que, sempre q~e os 
officiaes razoaveis ~stão à testa das e~taçoes, o 
serviço l!e faz mais ou menos promptamtnte e 
bem ; mas quando algum espiritt> de teima, a}gum 
papelistas excentrico, està à te.,ts da e•tnçao, o 
serviço padece, o mar não se entende com a terra, 
e faltos dA combinação. apparecem entre as pre
sideneias e commandantes de estações dean.:nças 
e recriminações (apoiados), que em nada apro
-veitão ao ser-viç,,; e são em muito desabono doa 
respeito~ devidos a pri111eira autoridade provincial 
e disciplina da força naval. (Apoiado~.) 

E de que prúcedem estts !nconvenientes _sen_ilo 
de que, coufundindo-se o sev1ço naval de prtmeua 
ordem com o que eu designo como da segunda 
ordem e dependente da autoridade territorial, não 
se marcãrão os meh•s de virem a accordo as 
autoridades terrilurial e marit1ma I Procedeu de 
que, havendo nutoridades diversas a obrar em 
um mesmo acto, se dei:x:l\rão independentes entre 
si, sem declarar qual aquella cuja exigeucia devia 
ser satisfeita, e coo10 que suppondo-se poder de
cidir-se da côrle quel!tões que tão distante se 
suacitão. O nobre ministro o sabe ; e tem por 
-vezes tido parli~ipações a este respeito, e .talvez 
mais de uma vez fosse chamado a 'omar, como 
tomou, providencia rapida e energíc&, qual cabe 
a ministro da corôa illustrado e energ1co. 

Lé·se, é verdade, no art. 5• qve, comprehcndendo 
as estações mais de uma província, não estarão 
os navios como 11staoionados em Blguma!l dellas ; 
mas deveráõ os chefes de estação ou comman· 
dantes dos na-vio$ satis{azel" as n.igencias que 
lhe forem feitas paios presidentes das províncias 
com o fim ti6 manter a ordem e tra:nquiZ.ià4Gle 
publictJ. Entendeu-se desta disposiçãu que os 
presidentes de pro-víncia não podião fB?.er exi
geucias senão com o fim especial de manter a 
ordem o tranquillldade publica, e isto quando 

aliás as estações têm por fim primario auxiliar 
o commercio e navegação, obstar o contrabando, 
e é o _presidente o mais competente juiz das 
neeess1dades do commercio e na-vegação da 
província, o canal por onde .póde melhor saber 
o commandante da estaçã!l quaes ellas sejão, 
se obter as informações sobre os meios, occa · 
sião, tempo e mais circumstancias do ccm
trabando I O serviço devia padeeer, e padece, já 
qu'lndo commandante de estação apaixonado en
tende que não deve fa.zer um serviço a que estava 
obrigado, tão s6mente porque slém da obrigação 
occorreu exigencia do presidente que pelo decrtlto 
a não podia fazer n\lsse caso, jé. quando o chefe 
se acha fóra da província, e o commandante do 
navio não ousa mover-se sem ordem sua, seja 
qual fór a urgeocia da n~c<:~ssidade I São factos 
verificadus. (Apoiados.) 

Mesmo no caso de commoçõea políticas tem-se 
disputado a respeito da força do termo-exigencia 
-que se quer interpretar como requisição: tem-se 
disputado sobre o modo de fazer a e:x:igencia, tem-se 
emtim querido arrogar o direito exclusivo de satis· 
fazer a seu modo a e:x:igencia sem combinação doa 
meios dispostos para o fim proposto e sujeição á 
vontad.: que designa o fim, e é competente para 
dirigir os meios. Ssnhores, é este um vieil) ca· 
pitlll do decreto de 2 de Outubro, o erro de não 
comprehender que em caso -de quebra da tran· 
quillidade publica e nece~sidade de lhe oppOr meios 
de força, é indispensavel que uma vontade do
mine na dirccção destes me1os. Dirija embora o 
chefe do mar ou da terra, mas haja que1n mande 
e não se empre~ue em casos de tanta impor· 
tancia as expressoes quasi ambíguas de satisfazer 
exigeneias. 

O Sa. PaEelD&NTE:-Queira o nobre deputado 
intenomper o s.;u diõcu:-so, emquauto a deputação 
v .. i apresentar a S. M. o Imperador a resposta 
à falla do throno. 

O Sa. S . FRANCO:-Interrompo, mas lembro a 
V. Ex:. que tambem sou n1embro da deputação, 
e que t'lrei de r,ontinuar meu discurso quando 
voltar della. 

8uspende·se a sessão até vc•ltllr a deputação. 
O Sn. !IIARllmo (pela ordem) declara que a com

missão encarr.gada de apresentar a S. M . o 
Imverador o votv de 11raças acaba de o fazer, e 
quu o mesmo auguato senhor dignou-se dar a 
s~gui nte respost11: 

a Lisungeiros n1e 11iio oa sentlmontos <ie fide
lidade qu., mt! ;,xprími>~ tom nuwe da canuua dos 
deputados, & quem muito agrad~ço a leal coope· 
raçtl.o pelo bem da nação. » 

O Sa. PREStDENT&:-A resposta é rnccbida com 
muito es~ecia1 agrado. 

Cuntmua s discussão do orçamento da marinha. 
O Sa. S oUZA Fa&Nco : - Interrompi o meu 

discurso na parte em que procurava mostrar a 
especie de luta que ba entre os meios necessarios 
para habilitar os navios da armada ao seu mais 
Importante fim, e os meios necessarios para os 
empregar no fim secundaria que designei ; e creio 
que mostrei que o decreto de 2 de Outubro não 
hnha sab1do conciliar estes empregos da arn1ada, 
e tinha dado lugar a muitos inconvenientes com 
a exclusão total (ia iufl.uenc;.a da autoridade t.;r· 
ritorisl em actos que por sua natureza estão sob 
sua inspecção e della dependem. 

Agora quero mostrar que o decreto que creou 
as estações Davaes é insufliciente ta:~to quanto 
deixou abandonadas as vastissimas aguas que 
ba~>hiio o sul e norte do imperio no interior d&s 
duas províncias fronteiras. Consta-me do Rio 
Grande do Sul que &:5 importantes lagóas e rios 
qne banbiio aquella província e fronteira estão 
desvigiadas e sem em'6arcação nenhuma de guerra. 
Sei do vasto e immenso Amazonas, que hi per'o 
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de dous annos a bandeira de guerra brazi
leira niio cursa suas a~uas, e estão desprote
gidas c desvigiad11s aquellas immensas fronteiras, 
alias de muita importnncia, e tão cobiçada:~ d 'J 
estrangeiro. (Apoiados . ) E assim devia ser com 

habitantes dos rL.1s quA nello declaguão é a nenhuma 
qu~ tem a bandeira brazileira. 

E11 pois invoco o nobre ministro da mariuha 
a q·l~ rtlalise quanto ante~ .a remessa da vapores 
para aq11~llas aguas. T~m se dito geralmente que 
ellas sáo estragaduras de embarcações, e devêra· 
Stl notar qu~. se •ão em verdade pela acçiio 
conlinuada e opposta de fervente sol e grandes 
chuvas, t11mbem tem siuo muitiJ augmentada pela 
immobilidade d•JS navios que de ordinsrio tambem _ 
para alli vão já estraga<bs. E quaes siio as 
aguas do iruper10 onde IIH.VJOS ancorados por longo 

o decreta das estações navaPS, quP., encarregando 
aos chefes um litoral immeuso de tres, quatro e 
mais províncias, lbP-s difficulta lançar as vistas 
sobre as "F."uas interiores. Mesmo não têm elles 
navios, pois que a esl•lçiio Jo norte têm apenas 
tres embarcações e um vapor, e essa mesma 
independencia em que estão as estaçõe;; convida 
a algum chefe a não entranhar para o interior das 
províncias navio algum, que assim ficaria mais sob 
a influencia da presidencia. 

E' pois !óra dll duvida que o decreto d&s 
estações navaes contém uma grave lacun .. , e que 
é preciso suppril-a, creando estações nas aguas 
fronteiras do norte sul da província, podendo-se 
combinal-a~ de sorte que a troca periodiC>I dos 
navios os conservasse l.aabilitaJos para a nave
gação do alto mar, qu'lndo fossem elles proprios 
para ella. 

Porém o que precisão as aguas do Amazonas 
é a navegação por vapor, que eu jã propuz em 
1843, e agora ouvi cora muito prazer ao nobre 
ministro da martnha que elle a tinha em vista~. 
Então em 1843 objoctou se a falta de officinas 
em que se concertassem as machiuas, como que 
não existissem na província fabricas Jivers·•s, 
movidas por vapor, cujo concorto alli se faz, ou 
manda·ae fazer nos Estados· Unidos, quando são 
de muita importancia, e como se não fosse pussivel 
crear essas offieiaes no arsenal d\l Pará, mesmo 
sem muita despeza, e aproveitando e di~ponJo 
as officinas actuaes :1e sorte a servirem para 
esse fim. 

Eu disse em aparte, em sessão anterior, que 
a barca de vnpor a s~rviço Ja estação do norte 
em nada tem sido ulil á navegação anterior, e 
é ist'l exacto. O vapor Thetis está estacionado 
em frente da cidade, serve para conduzir o chefe 
em suas vh;itas aos portos da e~tação ; porém 
só um :t vez subio o Amazonas, e is·sv ha mais 
de dous aunos quando aliás é para o Amazonas 
que se precisão os vapor.,s paN levar orden~, 
estreitar as ~elnções, dar presteza as commu
nicações, e as!'-im proteger e auxiliar o commercio 
nacional, e habilitar a administração para con
servar bem guarnecidas as fronteiras. 

E11 sei, Sr. presidenv, . do muito digno admi
nist.ador da provincia d•l Pará qua elle não tem 
actualmente meios prompt<lS de fazer chegar suas 
ordens aos limites e fronteiras da provmcia ; e 
s~i que o digno commandallte das arma~, official 
zeloso no cumprimento de seus d•H·eres, limitado 
a dispõr d11 pequeua torça de l,OSl praças, <.las 
quaes pouco mais de 800 são de pret, tando de 
guarnecer tantos e tào distantes pontos da fron
teira, vê-se alnda mais embaraçado com a falta de 
promptos e seguros n1eios d~ commanicação para 
subst:tuir destacamentos que se etErnisão e de~
moralisão nos lugares distantes em que estão, 
para lhes manJar fardamento e soldos, e para 
occorrcr com ordens promptas as diverstl~ neces· 
sidades do serviço. Ha apo:r>as dez annos que a 
província pass<•U por tão terrivd catastroplle, e 
já tudo se esquece, e uàtt tem a administração 
publica o~ m~ ios n~cessarios 

E ignora-se por Vtwtura que o Amazoo1as é o 
alvo d~ vistas cobiçosas de mais de uma uaçào? 
(Apoiados.) Ignora-se qu<l a quo;Lào de nwegação 
fluvial que hoje se v~;ntila . a tiros de canhão nas 
marg.ms do p,ata ha d<1 salt>~.r muito cedo para 
o norle do imperio ? :~ ha de sallar tanto mais cedo 
quanto mais desprotegidas estive:em comJ agora, 
.as 11guas J.o Amazonas ; e sobr~tudo quanto menos 
facilidade alli houver de communicaçào, porque, 
senhores, a razão mais valente que se póde 
oppór em favor da navegação do Amazon·•s p•!IOs 

TOXQ r 

tempo não acabem pilr estragar-se? · 
Ha porém um meio de evitar est" inconve-· 

niente, e é empregar nas aguas do Amaz:onas 
vapores de ferro. 

O Sa. MINISTRO DA MARINHA :-Apoiado. 
O Sa. SouzA FRANCJ:-Segundo o parecer de 

uma commissão em Inglaterra, os vapores de ferro 
são: 1•, duraveis paro. sempre (dizem elles) e muito 
fortes; 2•, mais levas, e portanto mais velozes e 
ligeiros ; 3•, têm maior espaço interior para carga; 
4:•, não são sujeitos a so incendiarem ; 5•, durão 
secul•JS com muitll pouca despeza, porque dia
pensão calafetas, pinturas, e estão sempre 
prompt<JS para seguir viagem ; 6•, não vão 
ao ru,.do por arrombas parciaes, nem estão 
suj.:itos s. serem utravossados par diver~os pro
jectis ; 7•, não contém materias vegetaes, cuja 
decomposição cau~e molestias; 8•, podem ser 
co.,serv •<los muit·J limpos sem depeudencia de 
continuas lavagtlns que humedGccm os na,-ios de 
maJeira, e entretêm muit»S molestias nas equi
pagen' ; 9•, c,1uservão-se livres dos ratos e mais 
bichos destruidores ; 10•, poupão a despeza de 
forro, e são iuaccessivet~ aus bichos que estrngão 
o co ; tado dos n ·lvios. 

Eu podia accrescentar que póde fazer no Ama
zona~ serviço equ1valdntd a se1s ou mais nsvios 
de véla, qu~ poupa braços, e que, com vantagens 
incalculavelmente superíorus, se torna este serviço 
menos -lispendioso do que o serviço por embarca· 
ções de véla, até porque o combllStJvel póde ser 
de ordinario lenha, de que ha grande abundancia 
no An1uzonas. ·E tcnllo pois toda 11 razão P>'ra 
pedir aQ uubre m10istro que, visto não haver 
uma unica embarcação d'l guerra nas aguas do 
Atnazonas, sej:io vapures, e de ferro, os primeiros 
que para alli se enviem. 

Quant!.l á despeza, que é ponto importante 11:1 
questão, devo dtzer que não sera mu1ta, e que a 
proviucia a póde supvrir em grdnde parto . Os 
vapore~ de !erro de 40 a 50 cavallos, que é !orça 
sulliciente pa•·a as aguas do Amazonas, n ão podt:m 
custar ,;lém de 80 contos ele réis cada um. A pro
víncia tem actullltneut-J de sobras quasi o duplo 
dc~sa quautia, e é justa que ellas se destinem 
para serviços destes. Uma província que é a•) 
mó~mo tempo fronteira, e fronteira da importancia 
da que é banhada pelo mag.>ífico Amazonas, deve, 
além de sua,; de,: pezas orainari~s como provincia 
·do imperio, tel-as outras como provinci:l fronteira. 

O Sa. FRANÇA LEITE:-Apoiado. 
O Stt. SouzA FRANCJ:-E o Parã, que compre

hend~ fr<·nteira tão importante como a que nos se
para de vizinho~ qu~es a .!:"rança, Inglaterra e esta
dos republicanos da língua hespanllola, não póde, 
nt!m deve gast~&r, c01no gasta em si, menos do 
que o seu rendimento. Vê-s~ do orçamento para 
este anuo corrente que a renda da provincia do 
PaioL foi orçada em 500 contos de réis, e caicu
laudo com o rendimento realisado qté o fim de 
Março, deve exceder de 501) Cüntos de réis, por
quanto a alfandega, que havia rendidu em 18H 
a 1815 388:5WS2lti, como >~e vê do relat()rio da 
fazenda, tinha, at6 fim de Março do anno corrente, 
chegado já a 323:180$374. A de:speza que estava 
reahuda até fim de _Janeiro pass>ido era de 

43 
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1S0:974S!89, que proporcionalmer.lte eleva a con
tadória a 360:1228973, contando Já com despP-zas 
não calculaJas, porque aliás a proporção õJara 
cinco mezes não couhecidos seria menor. Temos 
pois um saldo a favor da renda de 140 contos 
ae réis para mais, e es~e saldo .d.eve ser gasto em 
melhor vigiar a f~onteua, hab1htando o g.over_no 
provincial com me1os promptos de cou1mumcaçao, 
que equivalem a augmentar-~e ao du\)10 a força 
disponível. E esta despeza _sena de mu!t•J proveao 
e productiva, e augmentar1a progressivamente a 
rend!l a ponto de se conservar equilibrada, ou 
supprir os cofres geraes com algumas sobras para 

.o futuro. 
Não p(•SSO ainda deixar de notRr que, tendo-se 

votado para as de,..pezas da marinha na província 
174:7968, se realise sõmente durante este anno 
financeiro, a d~t<peza de 147:-!238, e isto quando ha 
alli um arsenal geral. A razão é porque as vastas 
aguas do Amnionas não de~pendem um real ao 
estado pela repartição da marinha. 

Pelo quo toca á repartição da guerra, é itientico 
o estado do Amazonas, e além do numero diminuto 
da força de primeira linha, tornado ainda muilo 
menor pebs didiculdades de m<Jbilidade, os nlg<l· 
rismos da despeza mo~trão atd que ponto desfali>Jco 
de dia em dia este ramo de serviç.l, A despeza 
votada foi de 2-13 : 192S p~ra o auno finau c~iro 
corrente, e a realisada er11 de 53:2LlS611, aLé fim 
de Janeiro, não podendo o total nos doze mez•)S 
dQ anno excedtlr, como calcula a repartição com
petente, de 106:382S0'221 E' a te•'ça parte do 'lue 
fazem llS províncias da Bahia e Pern:•mbuco, menos 
de met.de da das Alagõas, quasi m~tade do que 
fazem as províncias do Maranhão e Matto Grosso, 
e nenhuma dellas, excepto a ultima, é província 
fronteira, e nenhuma fronteira t em mais impor
tancia que a que é banhada pelo Amazor.as e seus 
tributarh>s. 

Eu chamo a attenção de S. Ex. o Sr. ministro 
<la marinha, que occupa igualmente a pasta da 
fazenda, para os inconvenientes do dtlcreto de 2 
de Outubro de 18~, e para o estado de aiJandono 
em que estão as aguas e fronteiras do norte do 
imperio. 

O Sr. França Lolte:-Sr . . presid.:~nte, eu 
não pretendia tomar tempo á c'lm:tra; ma>~ algumas 
omendas quo se ~êm offerecidu ao orçament.l, e 
al~umas pr~poaiçõ.,s que alguns nobreK deputados, 
Impugnando o orçamento, têm lançado na casa, 
excitàr:io em m\tn o d~sejo utl just11l.car o mou 
vol<', e m .. smo uf!t!r~c<!r ao gabintlte ~tlgumas 
considerações a respeitu que julgo ·.to muita con· 
ven~eneia para a prosperidade da marinha. 

Sr. prcsiJente, eu principiarei por uuH conside
ração que é inteiratr.~nte politic•'· A respeit•> da 
opiuião do ~tabinete, eu digo quo auppoubo qu11 no 
gabillete actual existem duas condiçÕtl8 que são 
essenciaea a todos os governos - a uniuade de 
vontade, e a uuidade de al:ção.-Eu não posso 
compreh~nder qne h•ja em um governo represen· 
tativo como o nosso uma administração em que 
não existão estas duas condições, porque do 
contrario ella não poderia obrar, ella não poderia 
levnr a effeito o seu pensamento, nem occorrer ás 
necessidades que o paiz exige · que sejão reme
diadas. Eu não comprehendo mesmo, Sr. presi· 
dente, que uma ~~.aministração qualquer piJssa 
obrar sem ter um centro ; eu não posso compre· 
htnder mesmo o que se pratica no meu paiz, e se 
eostinúa a praticar, porque custa·nle a conceber 
um gabinete presidido immediatameute pela corôa; 
PJI.!a mim é neceasatio q~e no seio .io gabinete 
haJa um rerre86ntante, h>~JII nm centro para que 
a corôa possa ser inteiramente acobertada de toda 
a responsabilidade, de toda a odiosidadtl; o que 
penao nio poder dar-se quando a corOa preside o 
gabinete, e toma com elle immediata parLe nolt nego
çios publicoe da mais pequena importl\ucia: talvez 

da') ui provenha essa desintelligencia que mata cons
tantemente o, gabin••tes, e embaraça a marctl:\ dos 
negocias publicas. Eu desP.jo sinceramente que, 
sej ll qual fór a organisação dos gabinetes, seme
lhantes de,;intelllgencias não continuem a ser a 
causa da morte dos ministros, e que S'l procure 
vot:n uma lei org:tnica que possa remover estes 
males de que constanteme .. te se resente o pniz. 
Mmba opinião tambem a respeito das relações 
de um gabinete para com os partidos ditfera 
alguma cousa <la opinião commum. Eu creio 
que no3 governos representativos os gabinetes 
d~vem r~presentar uma opinião política no paiz; 
devttm ter um partido pronunciado e conhecido no 
p:tiz, de cuja opinilio o :;tabinete ~eja o repre
sentante; porque os partidos são para a admi
nistrRção como os elementos mais pr .prios para 
n execuçii.o das vistas politicaa da administra~iio ; 
sem elles em um governo onde não é a força que 
governa, mas a convicçlio, a vontade, o gabinete 
não poderia já•nais levar a f'ffeito os meios e os 
principias po3los qu11es julga que o paiz deve ser 
governado; mas não ndmitto •1ue um gabinete. 
por isso que representa uma opinião, esteja sujeito 
aos caprichos do partido; deve, primeiro aue 
tudo, ter diante de si a justiça, a igualdade ·· de 
direito ; mas quando se trata de executar a opinião 
política 'l""e distingue o gabinete, deve t11le lançar 
mão d<Js hom~ ns que con1binão cc>m elle. 

Esta" observações feitas, entro na mataria: eu 
principiarei por escl~recer a camara sobre uma 
proposição lança:la pelo 1neu nobre amigo depa
ta lo pela B~hia, que enxergou no orçamento 
actu~l u1na duplicata. Eu declaro que custou-me 
muit·J a cr.1r •!ue o meu n<>bre amigo se tivesse 
enganado, e uoia-me muito que se apresentasse 
um orçatuenlo á casa com uuplicatas, porque, 
qutlrendo faz&r t•>dos os esforços afhn de que o 
gabinete act11al possa bem ddsempenhar a s11a alta 
missão, eu não desejaria jámais ~ue a minha boa 
fé tl que a boi\ fé da maior1a da camara fosse 
illaq11~ads. Eu quero votar por toda~ as verbas 
do orçantrlnto, o talvçz por muis algum!\ cousa ; 
mas quer<J qu~ o gab111ete seja clarv e franco 
em pedir uma duplicata : me pareceria um m'"io 
de pedir f11n1os illaquear1do a boa fé dl\ camara. 
Eu procurei P.Xaminar ista, e reconho~i que o meu 
nobrtl collo~a e,;tava int.,iramautd ~nganado, por
qutl 11ão exlstia tal uupll.;ata quo elle enxergava 
no orçamento. 

O nobre depula<io lomou d•Jbaixo d11 aceepctlo 
dllS palllvr •H-munições nava"" - aquillo qutl Me 
vota debaixo da verba- arst~nll~!l- ll &•juillo que 
~e votJ& dt~baíxo da Vt!rba de-munições navaes. -
L) nobre deputad<J notllu quo n" orçamento tu ucez 
vmha i~to coJDpreht>ndido, e qtae, quenndo o 
Brazil adoptar o syst~ma da FrauçB, deu em 
r~sultado uma duplictlt>A, isto é, que a11 mesmas 
cousas que se notwào debaixo da verba- ar~euaes 
-lambem se notavào d t~baix.l da verba-munições 
navaes.-Segundo 1\8 explicações que tive a res
peit-J, reconheci que nãe existe essa identidade. 
Deba110 da vert>a-arsenaes-vota-se tudo quanto 
é necessario para as ofllcinas do arsenal ; vota-se 
para cobre, velame, etc., para se empregarem ou 
em novas construcções ou n•lS n'lvios qus se vão 
concertar. Debaixo da verba-munições navaes
vota-!õe aquelles sobresalentes de que o navio 
t~m necessidade em viagem. Vota-se debaixo da 
verba-arsenaes-a lona oecessaria para o fabrico 
de vélas; estas vélas entregão-se aoa navios que 
vão em viagtlm; mas nàLJ é ahí que se limita a 
uecessidadtl do navio ; ell~ ~em necessidade de 
lona pua relllendar e concertar as vt\las que se 
rasgão, para supprir no mar qualquer outra falta, 
E' esta lona, são os outr.;,s objectos que se en
tregão ao>~ navios eu1 viag~m. que se calcula 
dehaixo da verb.A-mu•liçõ~s navaes. - Bem vê a 
eamf,r.. a ditfArença da:; duas verbas, bem vê a 
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necessidade que ha dellas, e pnr eonsequencia 
be:u vê que não ~o-xiste tal duplicata. 

Fallou o nobre dtlputado sobre a duração dos 
nossr,s na\"ios. O nobre ministro reconheceu que 
elles tP.m muitas vezes uma dutaçiio muito P•l· 
quena, e que ~sta duração nã,, é proveniente da 
natureza das nos>as maclo~iras, que são muito 
boas: mas é proveniente do emprego destas 
madeira:s. O n:Jbre ministro sabe que nos arsenaes 
comprào-se madeiras, não para depos ito, m·•s 
comprão-so para us necessiclades. R~sulta daqui 
qu6 a madeira comprada confnrm~ a,; necessidades 
quasi sempre é verde, cortada fóra da estação, 
e que por consequAncia tem uma duração muito 
pequena. Eu desejo poif> habilitar o nob.·e ministro 
para construcção de armazens, para compra de 
madeiras, não na occ:1siào da necessidade, tiHll! 
na occasião do m••rcado. Eu quizera que o arsenal 
re~ulnsse as suas operações ll '• S compra~ das 
madtiras conforme o mercado , que as depositasse 
para as ter com as qualidades ncc.~ssarias. Se
nhores, a respeito disto eu não pos~o appruvar 
o sy~tema que se tPm adoptndo de encarregar a 
pessoas de uma missão especial de córtes de 
madriras. Eu desejRva que o governo prollibisse 
inteinmente o córto de madeiras nos lugares 
rdalengos e que não pertencem a proprietarios 
particulares, e que encarrega5se ~<S camaras mu
rJicipaes da vi~ia disto, e mesmo que se esta
bolece~sem grandes multas para aquelles que 
Cilrtassem madeiras ness~s lugares ; mas não se 
queira prohibir aos proprietarius o tórte de ma· 
deiras nos seus terrenos ; não se queira pOr em· 
baraços á agricultura, por<lue. tendo o proprietario 
liCCessidadtl de rotear seus campos, . e de fazer 
roçados, deve cortar todas as madeiras. Compre 

govP.rno essas ml\deiras aos particulares, faça 
vomo faz com o páo-brazil, e t~rá os arsenaes 
sempre chei•Js de madeiras para as occasiões com
pettntes. Mandar indivíduos encarregados do 
córte das madeiras com autoridade de prohibil·a 
aos particulares tem dous inco.nv~nientes, primeiro, 
atacar de alguma n1aJeira o direito de propriedade, 
e em 11egundo lugar dar occasiiio a que o indi· 
viduo \IOsea desmoralisar-se protegt>ndo a uns, 
segundo as suas atreições, e neg!lndo a outros, 
segundo o 11eu odio. Este procediu1ento, ~ara mim 
não pódt: trazer resultado algum vantajoso ao 
governo. Convém pois que o governo adopte uma 
medida que garanta a propriedade particular e não 
embarace a agricultiU••· 

Sobre os marinheiros, eu não tenho nada a 
accrescentar senào que, na minha opinião, o 
commercio de cabotar.em entre nós, admittindo·se 
como tripolação os . escravos, faz multo mal á 
marinha de ~uerra. Não é nos escrnvos que o 
~overno tem de 'ecrutar para a marinha de gu~rra. 
Se é permittido que o eommercio de cabotagem 
admitta como marinheiros e11cravos, o que se 
segue daqui f E' que torna · se elle intelrame,.te 
inutil para a marinha de guerra. Na minha 
opinião, o governo deve estabelecer nma multa 
sobre toda a matricula de escravos em embarca· 
ções empregadas no comn1ercio de cabotagem. Eu 
talvez louvasse muito o gabinete ss elevasse o 
direito de ancoragem a 1espeito de semelhantes 
emba&rcações, e se o nullificasse inteiramente a 
respeito daquellas que são tripoladas com petõsoas 
livres. Eu desejo que o nobre ministro, que 
recue hoje as duas pastas, da marinha e da 
fazenda, tome em consideração o que fór mais 
conveniente. · 

Houtem disse-se na casa que a organi8ação 
do supremo conselho militar era uma anomalia, 
que elle exercia parte cio poder moderador, que 
t~nna o poder de moófiear e o poder de perdoar, 
que não competia senão ao poder moderador. Eu 
ouvi esta proposição de um nobre jurisconsulto, 
e não pulle deixar ds admirar-me que se es
tranhasse que o conselho supremo militar exer· 

citasse uma altribuição 'JUB é inheren•e a todos os 
juiz~s. O conselho supremo militar julga dos 
crimes confvrme as cireumstancias attenuantes e 
aggra va11tes •..• 

O Sa. J:t'&BRA.Z: -E.;tá enganado. 
O Sa. FRANÇA. Li:ITE:-.... diminue as pbnas 

em consequencia destas circumstancias. 
O Sa. F&RRA.Z:-Diminuo as penas pelos ser

viços preot11dos anteriormente. 
O Sa. FRANÇA LEITE:- A lei orgar1ica do tri

bunal dá·lhe •l poder de avaliar, não só o crime 
como as circumstaucias do criminoso. Sõ ell~ 
exerce uma jurisdic·:ão em virtude desh lei que 
est~ em . seu int~ir•.' vigor, como se vem aqui 
esllgmausar um tnbunal qu<~ exerce esta attri
buiçào 'f Senhores, eu estigmatiso o tribunal, 
não p~lo exErcício da sua jurisdicçào, mas pela 
sua OrJI:anisação. Eu julg•l que elle não está or
ganisado em posição de poder prestar os serviços 
relevantes qu~> delle se devam esperar. Eu quizera 
que este tribunal fo~se inteiramentP. tribun11l de 
almirantado; eu quizera dar a seus membros 
outras regalias que elle não tem, dar·lhes um 
futuro mais seguro, e tambem exigir d· lles quali
dades !lUe são essenciaes para o desempenho rla 
sua alta missão. Emquanto existir a lei actual, 
à inteiramente injusto censurar e estigmatisar este 
tnbunal porque exerce uma attri:buição que lhe 
!oi conferitta pela lei. 

Senhores, hontem fallou-se tainbem aqui a rtls
peito da academia da marinha. Eu não achei 
nenhuma das observações que o nobre d9putado 
otrereceu á casa, assás ponderosa para mudar 
de convicção a respeito da academia. Eu julgo 
que ana desempenha bem a missão que lhe foi 
conferida pela lei; e11 quizera porém que não só 
se admittissem na marinha aquelles que querem 
estudar para a marinha de guerra, mas tambem 
que se admittissem todos aquelles que se qui
zessem applicu ao estudo mnritimo. Senhores, é 
n~cessuio que nós hal>ilitem"s os nossos con
cidadãos para os ditrer .. ntes misteres da sociedade ; 
é necessario que a pilotagem tenha alli u~a 
entrada livre e franca para poder servir conve
nientemeute á marinha mercante. Não terá grande 
difficuldade a marinha mercante quando tiver de 
procurar chrectore& no alto mar f Quaes os homens 
ba bili tados que exi . tem ua sociedade partt pre · 
encher esta condição muito ell8encial para a ma
rinha mercante? Se pois não exigte esta facilidade 
de qualquer individuo poder entrar para a ma
rinha sem a condição de ser para a marinha de 
guerra, eu desejo que ella se conc9da em grande 
escala, porque muitos delles reverterão em bene
ficio da marinha mercnnte, onde poderáõ achar 
vantagens que nlo eneontraráõ na marinha de 
guerra. 

Sr. presidente, eu direi ao nobre deputado que 
as officinas do arsenal estão hoje em um pé maia 
vantajoso do que estaviio nos annos passados. 
Eu lembrarei ao nobre deputado que os arSflnaes 
de marinha e guerra mandavão fundir tudo 
aquillo de que tinhão neces;;idade nas fundições 
particulares, pagando 12 vintena por libra : a 
fundição que se creou no arNenal de marinha 
funde hoje por um tostão. Bem se vê pois a 
grande vantagem que resulta disto. Hoje o go
verno tem uma libra de fo~rro fundido por 100 réis, 
entretanto que antes pagava 240 por uma· libra. 
Esta fundição fundio todas as machinas neeesaa
rias para o obsenatorio, fundia muitas machioas 
para o trsenal de guerra e tambem para parti
culares. Note o nobre deputado que lato data de 
menos de um anuo. As vantagens têm sido tio sa
lientes quanto se pôde vêr pela di1rerença do preço 
que se obünba antes uma libra de ferro fun
dido, e pelo preço que se obtém hoje. Eu da· 
aejára que o nobre ministro fosse habilitado para 
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desapropriar a ilha das Cobras e faz~r allí um 
grande arsenal de marinha, e construir grandes 
armazenl' para o deposito de maJeiras. A desa
pn>priaçào dn ilha das Cobrlls eu julgo tanto mais 
necessaria quanto considero que ella é o vehiculo 
de muito c-.~ ntrabaudo, e mesmo de muitos extra
vio~ do arsenal. Ora, bem ss vê, poi,;, as van
tagens <JUI:l resúltào de uma tal desapropriaçà•'• 
n»o só para o arsenal da marinha coo10 tambem 
para a alfand"ga. Ell quizera pois que o ~overno 
tosse habilitado com as quantias necessarias pna 
fazer esta desapro.:>riação, e que o governo cuida~se 
quanto antes em crear uma marinha, já não digo 
uma marinha capaz de faz'lr-nos re:< peilar dos 
estrangeiros, ma~ ao menos para occorrcr :\s 
necessidades que o paiz tem, uma marinha que 
vigiasse não só o no>so liloral, mas que Lambem 
exploras" e os nos;: os rios, tlos 4 uaes não tem,,s 
tido at~ hoje um conhecimento claro a respeito da 
sua navegação, excepto o Am •'zonas. E' sobre isto 
qua queria que o nobre ministro lançass~ as suas 
vistas, afim de que se faça tuJo quanto !ór neces
sario para que tenhamos uma marinha conve· 
nientemente montada. 

Agora farei uma observação sob~e as emendas 
que consignão quantias pam melhoramentos de 
portos. D<~ctaro que t<!nh•• muita repugnaucia em 
vota,· por esta:~ emendas. Eu conheço as nece:;si· 
dadc,s que existem em difterenles províncias de 
melhorar os seus portos, mas é com pequenas 
qu .•ntias que se conseguiráõ as melhorias que se 
desejào? Não será conveniente que o Sr. minstro 
da D1ariuha mande l6van Lar a planta para a cons
trucçilo destes portos de modo que fi ·~uem per
manentes? Essas pequenas qu~tntias não serão 
em pura perda sem proveito algum. 

O Sa. LOPES NETT•" -Não têm sido empre· 
gados. 

O Sa. FRANÇA. LEITE:- Não têm sido empre· 
gadas l Empregue-as o nobre deputado c<>nve· 
nicntcmentP, que niio terá oceasião de pedir 
constantemente a reproducção de qua11tias para 
ested concertos. 

Sr. presidente, os nos!l08 portos geralmente são 
ta•s quaee 11 natureza os creou. Se .na pritneira 
o.:casiiio se apresentou um lugar que deu fac:il
mente entrada a um navio , ficou elle sendo o 
porto da província. Não se tem estudado os 
inconvenientes de um portu, de rios onde cons
tantemente se perd~m 08 trabulho!l, ou · destruido:~ 
pelas aguas, ou entupidos pdas arêas ; e quer.!le 
Qtle se reproduzão as quantias para as empre~rar 
de uma maneira que eu digo 1mproduo:tiva. De 
que servem e~;tes tr:~balhos da barca de excav11.ção 
con~tantemente empregada, quando não se trata 
da melhorar o porto e de remover as causas qu~ 
concorrem para o obstruir? O que eu desejo é 
que o Sr. ministro mande levantar as plantus, e 
fazer " orçamento das desp~z~~ a fazer com estes 
portos, e peça á camara autorisação para ella. 
Emquanto isto se não apresentar na camara, bíio 
de consentir 0::1 meus nobres amigos que eu vote 
contra tod11s estas emenda~. 

O Sr. Ferra"' : -Serei muito breve, não :<6 
porque o Sr. ministro na sessão de bontem não 
deixou de attonder a muitas das minhas lem
branças, e a respeito de outras ponderou que 
conviria ainda algum tempo e trabalho para que 
as cousas fossem montad~&s no pé em que é de 
mister para o serviço publico, mas porque o nobre 
do:putado pela Parabyba, _querendo _me responder, 
nao attendeu ao que eu d1sse. ás mul\lasl)roprías 
expressões, e 8aaim combateu-mG sobre eousas que 
não ll.zerão parte do meu discurso. 

Irei 80 primeiro ponto, que diz respeito a uma 
dnplicata que notei entre 8 verba dos araenaes e 
a verba& da !orça naval. Eu estou p~rsuadído de 
que nio h• má fé nesae pe.iido, estou coavenclJ.o 
mesmo de que talvez esta duplica~ seja ape11aa 

o effeito da má confdçã:> do orçamenlv ; mas 
que pel a propria expressão do orçamento S<l 
possa d ~duzir o provar u stta existencia é um beLo 
que o nobr~ deplltad <) uiio pódA conlestar. Estou 
persuad id o de que não ha m:i. fé n~ssa duplicata, 
p:>rqllc um minist~ri(l que tem a grande força e 
apoi•J d"~ carnaras, que goza de conc~ito, qtte 
tem urna grande maioria em S6u favor, por ma
neira algutna <ieve lançar m:'io do meio de dupli· 
catas para obter fundos (apoiados) para o serviçcl 
publico. 

O Sa. !litNISTRO DA MAP.I:S:IL\. :-Apoiado. 
O Sa. FERRAZ : - Isto, senhorE>s, seria mais 

proprio para outros tempos, para outras camaras, 
e nno para nós, que no que toca aos int~res,;es 
matoriaes do paiz, damos tudo que se nos pede, 
não para a mtiioria desta casa, q11e, professando 
a d .. utrinll. dd plena C•)tlfiança, niio ind11.ga o 
que, e o quanto o go\'erno, vota po~ tudo que 
este exige, habilita-o com todos os meios de qui! 
elie se d:z carecedor. D irei tambem ao nobre 
depubdo qu" uma dllplicata no orçamento niio 
póde aca.·retar d~sar algum ~ importa apenas, 
ou u.n erro de calculo, vil. um dP.feito no sys
terna do orçamento. A duplicata nos balanços 
e contas é que é um gra,ld<l mal, e que traz 
granda desar. 

Post(l isto, consinta o nobre d~putado que ainda 
uma ve7. eu me occupe com a demonstração da 
duplicata. 

O nobre ministro da marinha hontem disse que 
tal duplicata não havia ; porquanto o consignado 
na verba- arsenaes- era para as novas cons· 
trucçõ~s. e o que estava consignado na verba
força nav .. l-sobre a rubrica -munições navaes 
-era para os concertos e conservação dos navios 
armados. 

O nobre dl!putado h oje quasi o mesmo repetia, 
e fundou-se especialmeot"l na di:lf>Jrcnça de mas
sawe, etc., para os navio~ qu.e se armão, e de 
massame, etc., dos navios já armados. Eu aceito 
estas declarações do nobre mi1listro e do nobre 
deputaclo ; e, fundado nellas e na letra do p<l
dido, mais convencido estou da existencia da 
duplicata. 

Na verba-arsenaes-vêm sómente consignados 
fundos para as novas coostrucções e navios que 
D•Jvamente se armarem, eis o que dizem o nobre 
ministro e o nobre putado. Vejamos port~nto 
est~ verba : 

« Pllra roassame dos navios que arm11rem de 
novo, e para concerto do que cxiatir pertencente 
ás differeutes embarcações, e do velame das 
mesmas, a saber : 

« Cabo novo, brins, lonas, etc., 45:0008000. » 
Parece pois q11e o nobre deputado não tem 

razão. Ainda mais, isto prova-se á vista das 
rubricas seguintes, que importào despezas com 
as materias necessarias para o entretemmento do& 
vapores armados. 

Se n'uma verba se dissesse :-tanto para mas
sam,, etc., ou munições navaes par~ os navius 
armados ;-R na outra se dissesse :- tanto para 
massame, velame, etc., dos navios que de novo 
se armarem,- concordo que não haveria dupli· 
cata· m>•B assim como está a duplicata existe. 
E;tou porém persuadido de que isto póde ser 
méra falta de r ed.&cção ; mas isto m6smo é defeito 
que se deve corrigir. 

Se eu fosse per<ilcrut.ar cousinha por couainha, 
talvez descobrisse um sem numero de pequenas 
duplicatas, attentos os defeit.oa do orçamento. 

O Sa. MINisTRO D.t. MAatNH.t. :-Nem uma. 
O Sa. FEBBA.Z :-E tanto maia que, pela eon· 

fullllo desse trnbalho, isso não é possível prevenir. 
Não quero mesmo prosegnir na discussão por 
este la..to, porque o nobre deputado sabe que 
hontem declare1 que daria o meu voto ao orça-
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menio, e só notei os defeitos que uelle encontro 
para que sejão prevenidos para o futur,>. O meu 
fim é alcançar que séjamos sufficientemente ha· 
billtados com todos os dados necessarios para 
bem votanno~. Portant,,, t~roho respondido ao 
nobre deputado, e especialmente ao nobre mi-
ui:;tro. .. 

Ouvi fallar aqui varias vtz c;s em córtP.S de 
madeira~, e dizer-sa que nfto tínhamos legislação 
a este respGito, e outra causas desta natureza : 
e até se db~e (não sei se foi o Sr. ministro) 
que não era mister licença para roçar ou fazer 
as derrubadas. 

O Sa. MINISTRO DA MAniNHA : - Derrubad>t. é 
outra cousa. 

O Sa. FEl\RAZ=-Roçllr nas mattas virgens vem 
a ser derrubar, mesmo nas capoeir~s grossas 
é derrubada. A's vezes é mai~ prejudicial o 
roçar capouiras do que fazer derrubadas nas 
grandes malta~. porque se acaba com as semen· 
tes, com as pequenas arvores de madeira de lei 
que vão crescendo e vegetando. Mas agora direi 
que admitto que para certos lugares não haja 
esta prohibição, e que sómente para as mattas 
que forão coutadas existe prohibiçiio. H~ a este 
respeito uma lei muito positiva que não tern sido 
executada. No anno passado tomei sobre mim 
organisar algum trabalho, fazer algum estudo 
sobre a nossa legislação a respr,ito do domínio 
publico. Ndo conclui o meu trabalào em coD, e· 
quencia da penuria de dados e documentos cuol 
que entre nós muito se luta. 

Eu resultado de minhas indagações. conheci 
gus temos legislação especial que qualifica as ma
deiras de lei para certas províncias, e conforme 
esta classificação, estabelece a reserva des~as 
madeiras para o estado A~ sesmarias eriio coa· 
c~<didaa com a reserva das madeiras qualificildas 
com" proprias para as construcções navaes, o, 
conf,, rme a província, maior ou menor numero 
ser reservou. Isto se colhe do texto das sesma
rias, e este texto deve ser conforme as regras 
estabelecidas para taes reservas. 

Ora, que ·ha uma legislação positiva coutotndo 
certos lugares e mattas é uma verdade. Ha a 
pr~visão régia de 11 de Julho de 1789 em que 
coutárão expressamente certos lugares da antiga 
comarca dos Ilheos e das AlagOas ; dep•>is !:ouve 
outra disposição de 2 de Janeiro de 1822 a res· 
peito das AlagOas, que ainda coutou certos ter· 
renos. Tenho aqui os llpontamentos des&a le· 
gislaeito, que lerei (U) : 

a T1t. 1• § 8° do plano das conservatoriaa 
mandado executar pela provisão de 11 de Julho 
de 1799. 

a E q•1erendo para o futuro acaatelar os pre· 
juizos que a indiscre~a ambição dos habitantes 
continua a causar nas mattas, reduzinrlo á cinza 
pelo ferro e fogo, mando que sejão vedadas ao 
uso commum todas as em que honverem ma
deiras de construcção, ficando reservadas para a 
minha real marinha na comarca dos llheos as 
mattas do rio Jabipe, e desde o rio Aqay até 
Commandahyba, Canavieiras e Rio Grande do 
Belmonte por um e outro lado, e as da corda 
da terra firme da parte do sul, desde Penaré até 
Mapendipe, na comarca das Alagõas as do 
principio do rio de S. Mi~~:uel como o ruAlo 
do norte até o engenho da Aldêa nas cabeceiras 
do Rio Formoso, e dessa lugar correndo o rumo 
do noroéste até o fundo das mattas do Pão 
Amarello do rio Pirang11y Grande, etc., etc •• 
ete .•.• 111 

Ora, como já disse, sobre as AlagOas houve 
em 1822, outra disposição mais especial que 
contou as maltas de Naquim a margem do rio 
S. Miguel pelo norte a cachoeira grande do Góes, 
etc., etc. Demonatrado, pois, fica que temos uma 
grande u.teDIIiO de mattaa em que taee roçados 

podem ser feitos. Esta legislaçã~ impõz no § 17, 
penas 11os <;ue corta'ls•.m ma-ie1ra.s nas sobre
dltl\s m .. ttas, e no ~ 18, aos que nellas fizessem 
derrubadas, lançassem fogo, etc. 

O Sa. RenouçA.s dá um aparte. 
O SR. F.,;anAz:-Pergunta·me o nobre deputado 

pela~ Alagóas se i~so era extensivo aos donos 
de ~roprieda.d"s a resp~it•> do.; terreno~ de seu 
dorli~mo. Em primeiro lttg11r dir~i que nas ses
m:lrtas sempre se fizerã., reservas, e que os 
lug:1res cout>~dos são do domínio nt<cional e 
ler·llte·hei ainda o S) 5• da mesma legislaÇão. 
Como, porém, na entensão das mencionadas 
maLtas se achão estabelecidos alguns en"enhos 
em terras proprias : pertnittO em tal caso aos 
proprietarios deltas o poderem f•,zer uso das 
mesmas mattas p>~ra a conservação d:•s suas im
pvrtantes fabricas, não podendo comtu.io cortar 
as madeiras propria~ para a construcçiio, que 
as d~vem conservar debaixo das penas adiante 
declaradas. 

Htt nesta legislação outra; diversas disposições 
sobre ~11deiras e mattas, dignas de serem lidas 
e apree1adas. Contesto, pois, a proposição do 
nobre ministro, de que é licito roçar em todos 
os lugll:res .. O que é necP.ssario,_ senhores, é que 
esta le1 seJa executada, e para 1sto é mister que 
depois de melhorada, dêm-se ás autoridades com· 
patentes "- faculdade de impórem multas e penas 
na occasião em que o respectivo regulamento fõr 
quebrantado. 

Outro ponto em que o nobre deputado da Para
hyba me combateu vem a ser o que eu disse 
h ontem a rtlspeito do tribunal supremo militar. 
Estranhou elle que eu disses~e qll6 este tribunal 
estav•l mal organisado er;tre nós, que não estava 
organisado 1.1egundo a base c~nstitucioDal. Senho
res, perdóe a camara que eu repita que o tri
bunal supremo militar da maneirtl que existe não 
se compadece com os princípios da nossa consti
tuição. O tribu!lal supremo militar executa, o 
tribun•ll supre111o militar é consultivo, e pelas suas 
provisões obriga e est:1belece regras ; o tribunal 
supremo julga, o tribunal supremo DOS seus 
jnlgamentos niio tem outro limite do que este 
conforme as expressões da lei respectiva:-exa
cerbar as penas, attenual-as, minorai-as, de rogar 
as impostas pelo conselho de guerra. Daqui parte 
que têm apparecido decisões desta naturesa:
que depois de reconhecer os fundamentos da 
justiça da decisão do conselho de guerr>l, diz o 
supremo tribunal militar: - mas attendendo aos 
serviços prestados pelo réo anteriormente ao fei~o. 
derogio a sentença do colnselho de guerra. Ora, 
isto equivale a perdoar abaolntamente. s.m~ uma 
só sentonça que en tenha vtato 'Não : aio mnitas 
sentença~, muitas deci;ues. Por consequencia 
temos o tribunal supremo militar fazeDdo parte 
do poder executivo, do poder judiclario, tendo atLri
buições do poder moderador e do poder legislativo. 
Ninguem o contesta. 

Senhores, eu bontem não censurei a maDeira 
por que procedd o tribunal supremo militar; não: 
Isto é umc1 materia longa, porque aquelle que se 
der ao estudo de suas consultas e previsões verá 
qu<~ sobre o me•mo objecto pensamentos existem, 
decisões difl'erentes e contrarias. No caso. por 
exemplo, hontem referido dos conselhos de inves
tigação existe esta contradicção. Uma decisão 
existe qae eoosidflra qae as decisões do con
selho de investigação têm !orça definitiva e 
outra de bem pouca data estabelece doutrina 
contraria. O que tem resultado disto é o seguinte. 
Um ofllcial é absolvido quando o conselho de 
investigação julga que no facto accllaado não ha 
materia para a pronuncia , vai o p-rocesoso em 
consulta ao supremo tribunal (já se vê que não 
vai por meio de reeiU'dO). o conselho 'SUpremo 
militar manda formar novo co111elho de investi-
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g•çiio. Ne!'te novo .:on>t>lho foi o official nova
tuent"' nh<oh·ido, não foi pronunciad.,; vai de 
novo ao f;Upr~mo tribunal, que manda fc,rmar 
terco>iro cotaS•'lho de inv~stigaç oio. Ora, isto é 
regular, tal pr.,cedimAaato f•Ódo; ser justificaJo? 
De r.ertJ quo não. Se o tribunul supren10 militar 
nesta parte fcs~ ~ con,íder><do cotno tribunal de 
nppello, nest~ caso o qU8 faria i Maaadava o;ub · 
tiiPtter ao conselho de guerra, rtformando a 
do'cisào do conselho de investigaçãa• ; mas elle não 
f:\Z as~im, mand:, proceder a novo C<•nselho de 
investigação, e o resultado qual será ? Um rodeio 
ínterminavel: fazem·se conaelhos de investigação 
sobre conselho de in vestigaçã.o sem colho<r-se o 
resultado qu e se deseja, e assim auturisão-se 
perseguições! Por consequencia, quandv eu tr·"ux.; 
este facto foi para pedir uma medida qutl r .;.gu· 
]asse a marcha do processo militar. ::;enhores, 
emquauto não tivermos uma marcha segura nos 
process<Js militares os fact<ls de insubuniinaçii.o 
se hão de dar sempre : a à~morã e irregularidade 
dos proc~ssos, o grande mal que lavra <'m t ••das 
as partes da sociedade, a indulgencia, farão com 
que o effeito das penn>1 se não consiga. 

O nobre deputado da Parabyba me pedio que 
eu me empecbass~; para que se cr,nsignassem 
fundos extraordinarius para a:1 medidas por ell~ 
lembradas, porém ao mesmo tempo o n.:>bre 
deputado respondeu <1 si mesmo dizendo que não 
'VOtava a favor de certas emendas sem que 
lwuvessem trabalhos preparativos, pareceres d~ 
engtnheiros e orçamento. Para que hei de eu 
portanto propõr essa consignação extraordinaria ? 
Para o Sr. ministrv consumir em obras que nãll 
s-li se elle quPrerá aceitar, e que não sei se são 
necessarias ? Hei de propór eme11da consignando 
fundos destes sem orçamento, sem pP.dido ~:xacto, 
sem <Jeclaraçiio da neces,;i,Jade desta despeza ? 
D t: certo que não. O nobre deputado pois respondeu 
a si mesmo. 

Sobre o que acho necessaria alguma providencia é 
sobre as provlsõe:~ de reserva. Se no nosso paiz 
pudessen1 ser adquiridas todas as materias dd 
que por veutura carece u mariliba, podia·se dizer 
que não era isto muito preciso ; mas .Qo nosso 
paiz onde a maior parte das materias primas são 
importadas do estranReiro , creio que é mu1to 
:necessario haver provis··,es d~ reserva. Mas toca 
ao 3r. minb;tro avaliar esta necessidade ; eu 
nada propore! a tal respeito. 

Em uma das sessões passadas ·um nobre depu
tado das AlagOas pedio a outro de S. Paulo 
qua lhe responuesse a certas perguntas. Eu 
achn de necessidade que o nobre deputado de 
8. Paulo res!Jor.da a es~as perguntas, tanto mais 
quanto julgo que o nobre deputado foi injusta
mente accusado ; e eu entendo que a defesa do 
uobre de~utado deve ser n1uito attendida pela 
camara. Nao sei ao que possa attribuir o silencio 
que tem guardado o nobre deputado de S. Paulo 
a respeito de certas perguntas que envolvem 
cousas tão nece•sarias para esclarecimento do 
l;lU_blico. O nobre deputado está calado; e não 
e 1sto uma especie de prova daquillo que se diz 
geralmente, mas que é contestado pelo seu ante
ce~sor e c_ollega 'l Eu ent~:ndo que sim ; acho 
po1s que, nao só é da obrigação do nobre deputado, 
mas até de sua gentlrosidade dar os esclareci
ment<~s .que lhe pedia o seu collega. A occasião 
é proprta: t~ata·se do orçamento, e ahi se póde 
tratar da pohtica tnterna. Por consequencia, eu 
assentava que o nobre deputado d~via del!t.rHir 
aquelles ditos que têm aqui appare;:ido. Não é 
para mim, porque eu já declatei que estou per
suadido . d~ que todos os dele.g!dos do governo 
na provmc1a das Alagóas eumpnrao as instrucções 
que_ rece~erão: os facto~ e des_graças que occor· 
rerao Corao obra dessas mstrucçoes: a coutradicção 
do procediment.> dos differentes presidentes é o 
effeito da contr_adicção da politica do governo 

geral: a quem deu esta~ instrucções é que cabe 
a culpa ou a gloria, e não aos seus del~gaJos 
que as cuali.Jrirão o;xactamente. Eu estou per
suarlido disto; e pelo · que respeito ao nobrtl 
d~putado d11s Ala~óas, dirbi etn ,;eu favor que 
emquantü não se fizerã<J as eleiçõe,;, todas as 
m~·iidas proposta~ p.;lll nobre deput:~do como 
pr<Jsidente erà·• approvadas pelo governo central ; 
todas as demissões pnr elle pedidas como presidente 
sempre foniv att.;n<lidas at~ essa época ; mas 
d.,pois que niio forão mais precisos os serviç c:> s 
do nobre deputado, tudo se lhe foi e~cas::;eando, 
e o resulta lo é o que vemos -uma marcha 
inteirament" oppnsta. áquella que tinhn adoptado 
o governo nas Ala~óas.- E. esta a posição de 
P''bre de nós servidores do estado ; lançamo·nos 
inteimmente no trilho dos nossos deveres, ado· 
ptamos o poaasamento do governo, seguimos as 
suas iaastrucções ; mas acabada a necessidtde do 
n •lSSo serviço, entregão-nos aos lobos. Assim 
succedeu ao nobre deputad., do Pará, as~im como 
ao nobre deputado das A\agóas. 

O Sa. H . CAVALCA.NTI (ministro der marinha):
Está enganado . 

O SR. FERRAZ:- E~tarei '=!nganRdo. Qual foi o 
pensamento do millisterio da 2 de Fevereiro 
quando mandou o nobre dAputado do Pará ·para 
as A\ag~as ? Seriot rehabilitar o partido que 
depois da sua d'.lmissão tomou conta das posições 
olliciaes? De certo que não. Appareceu a sedição, 
e qual fui depois o procedimento do governo 
mandando o Sr. senador Lopes Gama? Reha
bi\itar aquelles que ba bem pouco tinhão t<)mado 
armas • tinhão caminhado para a residencia 
do delegado do ~overno, e tinhào crivado todas 
as pvrtas e pare.ies deste edi6.cio de balas : de 
sorte que era um espectaculo digno de ver, 
naquelle mesmo pa\acio, dias depois, estes mesmos 
homens, assim manchados de crimes, rec~bendo 
todos o~ favores do ~overno I 

Qual foi o re~ultatlo desta política? O relatorio 
do nobre deput;~do de S. Paulo. que me fica á 
esquerda, o demonstra. As posições officiao11 farão 
occupadas por pess,.as que fazião . extorsões e 
arrnavào braços criminoso:~ contra a vida e pro
priedade do ci·ladão. Vemos no relatorio que em
prtlgados de policia houve que prendião no tronco 
a certos indivíduos para obterem 1:28, p()r sua 
soltura. O resultado foi a emigraç:i.o de muitas 
pessoas nbastadas do lugar, e que durante este 
temp,, ninguem podia C'iminhar pelas estradas 
das Alagóas, e mesmo pelas ruas, sem ser mu
niciado, sem 11er armado até os den~e!!. 

Foi este o resultad<> da política dll governo. 
UM SR. DEPUTADo:-Em tod~s as províncias ha 

destes factos. 
O Sa. F.&na.A.z :-E' verdade; em todas as pro

víncia~ onde o governo se entremette em fazer 
as eleições, e lança mão da força para obter este 
triumpho. 

Mas os nobres deputadi)S marchãrão conforme 
suas instrucções . 

O SR. MINI8TRO D.A. M.uuNH.A.:-As inslrucçõea 
farão sempre as mesmas. 

O SR. FaaRAz :-Não. Pois o Sr. Souza Franco 
levou instrucçÕe11 para que aquell;,s que o qui
zessem lançar fóra dll presidencia e p~rturbar a 
ordem publica, dabi a doua dias ficassem occu
pando a1 posições omci&el ? 

O Sa. Mun•Tao DA !th.aum.L:-Ninjluem levou 
instrucções desta urdam. 

O Sa. FEauz:-Porém 01 factoa fslhto nu1l 
alto. O Sr. Lopes Gama foi demitUdo' Nilo: 
fc'i conservado • e se velo para a e6na foi 
::.ad~r~equencia 4\l exereicio de aeu tu1ar d• 

O Sa. MnusTao D.L MA.JWtBo~.:-Se"io beiP. 
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O Sa. FERRAZ: -Diz o Sr. ministro oue o Sr. 

Lopes Gama servia bem, ora já se vê que ser
viudo bem, segue-se que o Sr. Souza Frnn<:o 
serVIO mal. 

O Sa. MINISTRO DA MARINHA:- Igualmente 
servio bem. 

O Sa. F~>RRAZ:-Ora, ent~ndão isto. 
Se servio bem o Sr. Lopes Gama, SIJguindo 

em tudo o nobre deputado das AlaRóas a marcha, 
systema e pohtica do Sr. Lopes Gama, porque 
f<Ji demittido , e porque a administração do 
nobre deputado por S. Paulo tem tido E.>lo· 
gios 't 

Uu Sa. DEPUTADo:-Até da oppo.-!ção. 
O Sa. l<'ERRAZ .-E' verdade, porque infeliz

m•:nte depois de certa época o que a opposiçio 
quer é ter garantia de vida e dos seus di
reitos. 

V. Ex, Sr. ministro, não vê mesmo no rela· 
torio do nobre deputado por S. Paulo que muitos 
cidadãos virão-se na necessidade, para salvare:tl 
a v1da, de abandonar família e propriedade e de 
irem viver em terra AStranha? Ora, quando as 
cousas chegão a este ponto, e depois vem uma 
:~dmini>tr:..ção que dessnma os que andaviio por 
toda a parte armados de bacam11rte e de faca, 
saqueando, esf·>bndo e matando tudo, não ba 
de ser esta administração b'Om aceita e até elo
glaua ? A vida é o bem mais precioso ; tndos 
des~jiio conservai-a, e quando ella é ameaçada, 
quem a garantir, stja quem fôr, ainda que 
seja o diabo que a garanta, ba da ser elogiado 
e bemdito. 

(Ha um aparte que nllo ouvimos.) 
O Sn. FERRAZ: -s~ algucm nccusar o nobre 

deputado das Ah•góas (o Sr. Lisboa) nesta casa, 
eu hei de ser o primeiro que o defenda. 

UM SR. D:s:POTADJ:-Ninguem o accusa. 
O Sn. FERRAZ:-Nào diga isto: ainda no outro 

dia o nobre deputado pot· Minas, que f,, i mi
nistro dos ne!!ocios estrangeiros, o que disso-! 1 
-« Eu nem cen;;urarei nem elogiarei ao nobre 
drputado 11,-e ao c<:>ntrario elogioa ao nobre de
putado de S Paulo, que seRuío nHucba inversa 
do nobre deputado das Alagôas. 

ORa. REBQUÇAS:-Inversa não. 
O Sa. FKaUAz·-Nào? C ·m dTeito ... não P.n

tendo causa c.lgurna de política ; o nobre depu· 
tado por S. Paulo d••sumou a população, afu
g~ntou os dev~stadores e os crimin(osos, g:tnmtio 
a vidrt c a proJ priPdnJ<>, o quo mio fez o nobre 
depuLado p.;las Al11górts, qno e111 tudo c!!mpri ,, 
as suas instruccões, e ui!.•• sPguio uma marcha 
inversa ! ? · 

O nobre rninlstr<> da marinha diz que torius os 
presidentes servirão bem... niio posso portanto 
penetrar oesteg my~terios·, e estou em abdicar 
absolutament" a política. 

Eu me vejo na Mcessidade,vlsto que te •• ho tomado 
parte nestP.s negocios, Je p~dir no nobre def!utado 
por S. Paulo que explique os factos de que 
o nobre deput&do di\s Alagóas o arguio. Está o 
nobre deputado aqui enca~tellnd ... em um prof11ndo 
silench>, sem dar. ao 1nenos alguma idéa do 
futuro da província, sem dJzer-nos ao menos se 
é possível qne est~ja segura depois da sua sabida 
a tranquilltdade daquella provincl!\. Não sei se 
ha nisso algum mysterio ímpercepttvab 

Depois que o nobre deputado por .Mi:las deu as 
suas explicações ao nobre deputadu pelas A\agóas, 
eu ainda fiquei mais atordoado, depois que elle 
di~e-se querem alguma discussão, entrarei nella 
eom franqueza. 

O Sa. CAMPOS ·MELLo dá um aparte que não 
ouvimos. 

O Sa. Fitaa~z: -Pareeeu-m~ responder a tudo 
o 'lU~ tem •lito o seu relatorio, que nos dá 
testemunho irrefragavel do que a tranquillidade 
publica nas Alagóas soflreu muito, tinha sido 
abalada até os seus funiamentos. 

Ora, senhores, até um f11cb h>~ (tome nota se 
é verdadeit·o), c é que um vigario anda todo 
>lr!Jl&do pe.las ruas publicas 1 Em um só lugar 
hou\·e mais de 50 ass;~~sinatos! Ist.) é muito. 
Onde estava a policia, onde flstavão todos os 
chifarotes policiaes que exislião nos differenlo.s 
municípios, todas estas lanças policias 't Onde 
esta vão 't Mettendo homPnS no tronco para lhes 
tirar das algib ,lirlls 128. O nobre deputado pelas 
Atagôas sabia muito disto : elle prevenia o governo 
de que a policia não ia bem, e o resultado, Sr. 
pr.1~idente, de todaa estas cousas é que o mea 
honrado amigo, chefe de polici:1 daquell•t província, 
pessoa a quem sempre con~>iderei como bom ma
gistr,ldo, que em toda a sua vida deu sempre 
pr.ovas de moderação, man~idào e probidade . teve 
uma remoção, teve de carregar com a cruz que 
competia aos outros. 

UM Sa. D:;;PUTADO:-De quem falla 't 

O Sa. FERRAZ :-Do chefe de policia das Alagóas, 
que foi removido para o Rio Grande do Norte. 

Mas no meio de tu •io isto fico muito tr11nquillo ao 
ver que o Sr. ministYO promt!tte qne ba de seguir 
sempre o trilho da pacificação, ao vêl-o dizer 
Cl1ID voz forte e enP.rgica ncst:1 casa-o ministerio 
não é de partid vs. 

O Sa. RoDRIGUEs Dos SANTOs: - Não é de 
facção. 

.. O Sa. FERRAz: -E' muito differente partido e 
facção. ú Sr. mioi,tro diz bem : os · rninisterios 
podem sahir do seio de um partido. p0dem 
representar a opinião desse partido ; mas não 
eotar raptivo inl~iramente aos dictames daquelles 
que sa eriginio em chef~s de partidos . (Apoiados.) 
O nobre mmistro fallou em teru10s babeis: repre· 
sentando as c>piniões do partido, quer vêl-as rea
lisadas, mas não quer o ext~rmini<> do~ que não 
pP.nsiio com elle ; n:io quer ver o paiz ctividido 
em duus campos inimigos, cnmo mais d~ uma 
v~z s•• tem neste sentido exprimido. As facções 
têm outra face : não s:io ·os princípios que ellas 
de~cjii<> ver triumphar, são os seus m~squiuhos 
iotere~s~s: o qnt~ desejiio é, p .•r exP.mplo, que em 
t"da uma prov1ncia ninguem tenha voto, ninguern 
tenl.!" Jir•,ito ns hnnra~ e aos empregos publicos 
~~nt\o aqUtllles que, ou p•lr sentimentos, ou por 
int(;redse s" nlli:i.o ás suas bandeiras : e o que 
o••S•ljào é o so;u bP.tn exclusivo e o seu dominio 
ubs.,tuto por qu11a~quer mei>•s e modo~. Digll por 
ínterassoJ, por•1ue o nobre devutado o Sr. Rodri
gae:l dos Sant.,:~, a qu~m respondo devt~ ter muito 
pres~=:nte, como pes»oa muito am.:strada na 
marchd •los pllrtidos, que ba uma ~:rande fieira 
do homP.•Is que oiio gabem o qu~ são princípios 
politic<>s (apoiados)~ mas que têm um faro tino e 
ex.traordinario par11 d•scobrirern qual o partido 
quti conv~m t •;mar afim dA se apossarem dos 
empregos e dos cargos publicos, e dos benefidos 
e regahas resultautt!S do poder. Mal um partido 
triurupha, erl-us em sttas tile1ras, eil-os em seus 
festins, para saborearem os doces manjares, 
para abarcar~m tudo ; a sua coadjuvaçào e com
panhia é durad,Jura emqua11to o v~nto da ll.dver
><idade não sopra ; logo porém que percebem que 
as CúUSas vão mal, e que ha probabilidade do 
outro partido subir, eil-os esquivoB ao princtpio, 
depois divergentes, e por ultimo já nas ban
deiras opposia3 e nos fe,.tins do -vencedor, par
tilhando do mesmo modo as graças, as honras e 
08N?,~!~::e~'ue esta fil~ira de homsns de todas 
as bandeiras são os que se tornão mai& intole
rant9s nos partidos que os adoptão : os differentes 
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caracteres representados pAla historia no11 offe
rl'cem u'l\a lição muito pura e clara disto. Se 
algum destes homens sóbe ao poder, in!atlivel
mente é reaccionario e p~rseguidor daqut>lles que 
ha pouco forão seus, e perseguidor, extP.rmina<lor 
em extremo. Se por qualquer razão, a mud~tnça 
convier ao" seus interesses. abandonào os seus 
novos alliados e procura os antigo~, ainda mais 
reaccionariL' se torna ; e assim vao sempre indo 
essa~ caras estanhadas! (.Apoiados.) 

Eis-aqui o que verdadeiramente se entende por 
partido e facção. A facção _quer sempr~ estragar 
tudo, não quer saber senao de seus mteresses 
pessoaes e mesquinhos, e o partidO quer sustentar 
e faz"r triumpbllr um principio que julga con
sentaneo ao interesse do paiz e a sua prospe· 
r idade. 

Depois de 11lguma:s observações o orador termina 
o seu discurso, votando pelo orçamento. 

ALGUMAS VozEs:- Votos. votos. 
o Sr. Getulio:- Eu queria dar a razão por 

que a commissão offereceu as emendas que se 
disculélm, mas a camara deseja votar, eu ceuo da 
palavra. 

Aproveito a occasião para apresentar uma emenda 
para que se inclua no orçamo<nto a quantia de 
3 contose tanto de exercios fiudos, resp~ctivos 
ao ministerio da marinha. 

E' uma quantia diminuta para que escusado é 
pedir o ministerlo um credito. A uemon~traçiio 
desta divida, e as dos ministerios da justiça, 
imperio e fazenda, forão hoje remettidas á camau 
em officio d~ :;. Ex. 

o s ... BeU.o:- A bar.\ está. bastantemente 
adiantada, e eu de bom grado cederia a palavra 
para encerrar-se a discussão, e proceder-se à 
votação do prtsent-3 orçamento, se um illustre 
deputado pela província da Parahyba uão llou· 
vesse impugnado as emendas que estão sobre a 
wesa, e tmtre as quaes figura ums qutl eu 
ol!creci propondo a cousil.(naçào de vinte conto~ 
de réis para a construcçi<o de um novo pharol 
da barra da província que tenh'l a honra tte 
representar. 

Sr. presidente, no bStado pouco hsongeiro em 
que se 11.chão n11ssas finanças, eu não me animaria 
a proferir nesta c,1sa uma proposição IJUtl tivesse 
por objdcto um au~~;m.,nto qualquer d~as despezas 
publicas, ~e não tivesse para isao muito boas 
razões de utilidade public~t. 

ll1a:> quando se trata de dotar o pt.iz com ver· 
dadeirus melhoramentos mt~tE>ria~s. dos qua~s 
devão resultar wais ou menos immcdiatamente 
vaut~gen,; reaes, con1o augnJeuto de ren.las, et<'., 
as d~spezas que se faz~m com esses melbora
meut•ls são baseadas na utilidade publica, e eu 
as considero como neccssuias e como verdadeiros 
avanço.'> que faz o paiz, dos quaes um dia será 
muito generosamente ind <:mni•ado . Por esta razão 
eu me animei a prOIJÓr a de~p~za consignada n11 
minha emenda, que passo a justificar_ 

quan1o os navios se acbão ·sobre 9 ou 10 
braças de fundo sómente, isto é, quando elles 
cora-em já graves per:gos: em as noites escuras, 
annuviadas ou de chuva sõ a tres ou quatro 
milhas é que se póde avistar J!. luz desse ph!irol, 
o nas noites de tempestades só a vêm os desgra· 
graçados naufragas de cima dos esparceis da 
barra. 

E' preciso portanto, em beneficio do commercio 
daquella provincia, collocar-:;e na sua barra um 
pbarol maior do que o actualmente existente, que 
seja de rotação, e que tenha. luzes de <iivPrsas 
córes para q11e tão facilm~nte, como actu.\ltn.,ntd 
acontece, não Aeja r. sua luz confundid~t r.u•'" :.o 
estrellas, para o que concorrem tau.b••·... o pe· 
quenez da torre e a pouca elevação do terr•mo. 
Todos sabem que a costa da provlncia do Rio 
Grande do Sul, especialmente nas proximidaaes 
da barra, muito pouco se eleva ucima do nivel 
do mar; facilmente se comprehen<!tl portanto que, 
para que a luz do pharol não seja cou!undida 
com as estrellas, e potisa ser vista de distancia 
conveniente, é necessario que a torre seja elevada, 
e que a luz seja viva e de córes que se succedão 
altGrnativamente. 

Espero pois que S. Ex. o Sr. ministro da 
mnrinlla haja de ac~itar a minha emenda, e que 
a camara lhe dê a sua approvação. 

Aproveitllrei a occasião para dizer alguma 
cousa tambem sobre outro mdborarnento de que 
m.&ito precisa a barra da minha proviucia: é o 
regulamento para a boa praticagem mdispeusavel 
para que as embarcações possào sem graves pe
ri~os entrar ou sahir o porto. Os actuaes em· 
prçgadcs ntlõsa prat1cagem são pilotos babei~ e 
diligentes, principalotente um, o Sr. José Ber· 
nardmo, d~ quem t:mllo t1.S melbores inf<.lrmações: 
é empregadu muito digno por s11a intelligeucia 
e promptidão uo desempenbo d., seus p•mosos 
deveres. !tbs o systema seguido na diHrJbuição 
do serviço da pr .. ticagem é pessimo: o~ empre
gados não estão sujoütos a regra alguma tixa, a 
neuhtlm regulame11'0 que mar•lUe as suas obri
gações, e que regule as suas aLtribuições • 

o Sa MrNI-<TRo l>A MA.RINIU: -Ha já regula· 
mento. 

O Sn. BELLO :-Só se é muito moJerno ; porque, 
quanJo eu por lá passei ha dous mezes, uiuda 
não havia. 

0 Sa. l\IJNISTRO DA MARINIIA:-E' verdade; foi 
ha pouco tempo. 

O Sa. BELLO:-Ne;:te caso não continuarei com 
as minh>lS obserVdÇÕes ; porque, quando fKilo 
a•111i, é sempre com o fim dO colher um resultado, 
e o resulta.:lo que eu agou desejava ubter era 
tlsse regulamento. 

o Sl'. F.lollanda Cavalcanti (ministl·o 
da marinha):-Eil 11ào acbllvac:onvenie:1te deixar 
f:ncerrar a discussão sem diz~r duas palavras 
sobre aquillo em que hoj~ se f~llou ; e se com 
t.ffo:ito eu nii.-> temesse preterir outros negocios 
que devem merecP.r a attbnçào da c"ss. eu faria 
prolon:;.:ar muit" a dis.:.ussão ; mas conh~eendo que 
ha muitus obJdCtos muito inlportanttls, de qua a 
casa se de>tl occup~tr, nã» me estt.>ndtJrei em 
úlV•·rso:< cbj~ct.l~ ""brt> qu~ cumpna que fallasse 
ali{UIIJ:L cou-a. Talv.·z em oulra occasilio eu possa 
esclarecer un1 ou outro pontJ em que hoje deixo 
de f11llar. 

E' sabido de todiJs que multas ddliculdades e 
risco!! olf.:rece aos navegatJtes '' muito d&mandada 
barra da província do Rio Gr11nde do Sul, sem 
~uvida u~a das quü. !lo imperio guzão de maior 
lmpurLancta cummNctal, entrttauto 4UI'l ~ssas dilli· 
culdadõs e et<ses ri~''"S pudl'lll ~er rem•>VIdv~ ~111 
granlle parti' pllla in<lustda hum,.na. Para con· 
aeguir-~e e~tt; ~randP. tim, e<11ticou-se ha annos 
nRquella barra uma atalaia ou torr~, e ~··bre 
esta coustruJO·se um pequ~no e imperfeitO pharol, 
que em 184l ou ltH2 foi rocon•truiuo, ., nlll 
pouco mais adaptado ao se'!- fim, tnas que ainda 
ass1m ficou, e •e acha multo longe da !JOgsivel 
e necessaria p~rfeição. 

Este pbarol, alem de ser muito pequeno tem 
uma só luz que é fixa e visivel aos navegantes, 
em as noites em que o horisonte esta claro a 
sete ou oito milhas apenas de distancia da costa, 

Primcirament~ dire1 ao nobre deputado que, 
quando eu disse que o mmi11terio não era de 
partido, não quiz dizt:r que o mmiKterio não tinha 
uma opinião: ell'l tem uma opinião que é conhe
cida, porque é a mesma opmião que tados os 
membro11 do ministerio sempre ti verão : elle pro
cura todos os meios de conciliar quaesquer di· 
vergencias que haja entre indivíduos que aliáe se 
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ap..,roximão mais ou mF.nos dess:t opinião. O 
ministerio não de<:~eja reacções. 

0 SR. RODRIGUES :>os SANTOS:-Nem são neces
sarias. 

O SR. MINI~Tao DA MARINHA:-Desejo a cone!· 
Jiação, sempre a desejei, desde que o gabin~ te 
de 2 de Fevereho se npresentou. 

Por esta oceasião devo c,xplicar o aparte que 
dei qu>lndo o nobre de(Jutndo da B:tbla achava 
contraste entre os differe,.tes delegados da admi· 
nistração. dizendo que alguns tinhiio !lOVArnadc 
mal; eu disse que todm; bem. O Sr. Sonza Franco 
esteve nas vistas do gabinete de 2 de Fevereiro ; 
suas instrucc;ões fori\o as mesmas dadas ao Sr. 
Lopes Gama, que tambem dtscmpenhnu bem o seu 
lugar. O seu successor o Sr. Lisboa, com as 
mesma!'. instrucções e vistas, bem desempenhou o 
seu lugar, e igualmente o nobre deputado por 
S. Paulo. Vamos a ver como se concilia isto. Eis 
o grande fundamento da conciliação. Senhores, 
ainda que um empregado publico tenha desempe· 
nbado os seus dev~res, circumstancias ha om que 
a sua continuação uão pôde fazer aquella conci
liação tno requerida pHrl\ os negocias publicas 
actuaes do Brazil ; elle não póde mudar da carreira 
em que se acha, e elle encontra taes quaes indis
posições que outro com facilidade removerá. 
Não tenho pretcnções de ir rev~lver as cinzas de 
nossas dissev.ções ou infelicidades, nem de fazer 
recriminações ; mas alguem poderia suppõr c que 
aconteceu no tempo do Sr. S uuza Franco. 

O SR. REsouçAs :-Foi coosequencia necessaria 
dos factos. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: -Não apoiado. 
E' máo dP.senvolver •.•• 

O SR. REBOUÇAS"!- A violencia .•.• 
0 SR. MINISTRO DA MARINHA: ·-A violencia não 

teri" alli exi>'lidu anteriormente 1 
(Ha um apal"te que nllo ouvimos.) 

O SR. MnusTao DA ~iARI:-IHA:- Cuida o nobre 
deputado que cnnc1liaç:io é fraqueza 1 Não ; não 
contem com isto . O go~erno procurará todos os 
meios de chamar os espíritos á intelligencia ..•. 
O governo procurara todos oR meios do chamar o 
pa1z áqu~illl attenção que as nossas in~tituições 
exigem. 

O Sr. Souza Franco poderia não estar bem iofar· 
mado de uma on outt·a causa ; poderis um ou outro 
agente subalterno ter trabido suas vistas, mas a 
murch:t do!! princípios de t~ua adrnioistração não 
fui em nada diversa dco grnnde principio estabele· 
cido polo ~<~inisterio de 2 de Fevereiro. Poderia 
não conhecer bem as circumstancias da província, 
mas o seu comportamento .•.• 

O SR. REBOUÇAs:-Por este lado ao menos prova 
incapacidade, 

0 SR. MINISTRO DA MARINHA: -Incapacidade 1 
Nào apoiado. E' necessario bem ver os facto!<, 
imparc:almente analysar o comportamento de taes 
funccionarios. Infelizmente as nvssas causas estão 
em estado tal, que muitas veze3 sem se esperar 
apparecem acontecimentos muito desagradaveis, e 
quando este!' acontecimentos apparecem, é nece!'· 
sario recorrer aos meios a que não se recorre 
nos caso~ ordinarios. Não concebo que, para con· 
tentar um principio, para chamar os cidadãos !lo 
gremio do~. const1tuição em qualquer circumstancta, 
a cada momento !le use ':ios meio~ vit;>lentos. A~sim 
foi nomeado successor ao Sr. Souza Franco, que 
poderia melhor satisfazer ás vistas do governo 
que não o proprio presidente que alli se achava. 
Servio bem, embora um ou outro partido, um ou 
outro individuo não se satisfaça com tudo quanto 
elle fez. 

O Sa. F.ERRAZ:- E o conde do Rio Pardo servio 
bem? 

TCKO I 

O SR. MINISTRa D.\ M:ARINHA:- O C•mde do Ri o 
Pardo não conhecia a província, e tambem havia 
circumstancias peculiares nella. Cuida o nobre 
deputado que o nosso paiz está em estado normal ? 
Não conhece a força q1te tllm certos habitos, certas 
prelenções, esse uspirito de partido corno tem sido 
mal entendido ? Quantos crimes têm -se arraigado 
no seio dos partidos 1 E como quer o nobre depu· 
tado esperar que todos JS fu:Jccionarios publicos 
achem tanta fac1lidade no de;empenho de suas 
commis~ões 'l Quer tambern trazer os negocias 
do Piauhy 1 

O SR. FEHRAZ:- Lembrei só. 
O Sa. MINISTRO DA MARlNIIA : -E eu lembro 

~ó que o corpo que t1 lli se achav~ foi obrigad~ a 
rPtirar-se. O Braz:l, senhor~;: , não é o Rio de 
Jo~.ueiro (apoiado .~), e quem R<.lministra é alta
m~nt;, res ponsavel pelns victimas que por ventura 
têm de succum bir 110 seu paiz. (Apoia.àos.) 

Eis como todos estes empreg~tdos servirão multo 
bem; mas c:rm especialidade quando as circtlrn· 
stancias mais pennittirà•> que apparccessem ns 
intenções do r::abincte de 2 de Fevereiro foi na 
administração do nobre dep:nado do S. Paulo, 
que teve as mesmas instrucções de seus anteces
sores. 

O SR. FERRAZ:- D •' pois das eleições. 
O SR. MrNISTR<:: D~ MARINHA:- Sim ; são cri

ticas; o nobre deputado deve bem saber diss·.J. 
E quem P. culpado disso? Será a administração 
de 2 de Fevereiro ? 

O SR. l<'ERRAZ :- Pa1·ece. 
o SR. MrNISTB.'J DA MARlliHA :- Ella raz todos 

os esforcas para q11e praticas anteriores sejão 
corrigidas. 

O SR. FERRAZ :-Não parece. 
O SR. Mx:-~xsTRO DA MARINHA :- N;\o p~rece I 

Faz e continúa a fazer. 
Supponho qutl o nobre dep~:~tado ~e!e eetnr 

satisfe1to com as provas que det. Servtrao ~odos 
bem : -repito, a mudança não fJi por incapacidade 
nem por erros que tives-<em sid<> commettidos. 
Forão as convenícncias publicas, f•Ji o grande 
principio da conciliação a qut! se deve sacrific;>r, 
não só os empregados subalternos, mas altos 
funccionarios. Mas ninguem confunda conciliaç:\o 
com fraqueza. 

Quanto aos outros objoctos de marinha, devo 
dizer •• (Não sei Sol houve mais alguma cousa 
em polit!ca.) 

O Sa. FERRAZ :-Nilo. 
0 SR. MINISTRO DA. MARINHA :-••. que O nobre 

deputado do Pará fallou com c··nhecimento de 
causa; eu partilho todas as suas opiniões. Tenho 
só uma observação a fazer, e é que elle cont:l 
com as sobras das despezas geTaGS de sua pro
víncia, e eu conto com as verbas do orçamento. 
(Apoiados.) Eu não posso applicar parte alguma 
co111o sobras que não esteja comprehendida nas 
verbas do orçamento. (Apoiados.) 
· As observações dü nobre deputado do Pará 
merecem toda a consideração; eu desejaria acom· 
panhar as medidas do nobre deputad). 

O que di11se o nobre deputado sobre as esta· 
ções tambem é exacto ; mas permittn tarnbem que 
diga que ás vezes nii.o estão as susceptibilidades 
da parte do!l cornmsndautes dos nav1os das es· 
tações. Os funccionarios a\s vezes concorrem de 
parte a parte para que não seja o serviço bem 
feito. A. administração csl.à ao facto de tudo ; 
ainda huje se expedirão providencias para que o 
serviço melhor se faça. 

Quanto ao Rio Grande, devo asseverar que o 
regulamento do porto está dado para praticag~m 
da barra. Para alli partio um official mu1to 
pratico com instrucções. E-:1pero que com este re· 

u 
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gulamcnto as eoul!as mel!J.(Irem ; . 11 que quando 
, 0 acharem eoncluitlas bO!IlS, fac1llto.m mu:to a 
praticagem da barra. _ o pharol de que o nobre deputad() fez rnençao 
é tambem muito necessario. O nõb~e de~uta~o 
tem multa razão ; mas OR nosso~ me10s nao SII.O 

tantos. O mesmo digo a respeito de todas as 
emendas proposta8 : ella" silo necessaria" ; mas os 
nossos meios niio siio tanto~. Accresce que antes 
de empr~bendermos es~as d~spezas ha !ta~~lho~ 
preparatorios. A.s prov1denc1as a dar nao sao so 
as que constão das emendas prvpostas; mu1tos 
outros lugares ruere.ce~ attenção. 

Mas s~ja-me perm1tt1do d1zer uma cou~a que o 
nobre deputado pela provi~c1a do Rio Grande do 
Sul não di!':~e. A. provtncla do R1o Grande do 
Sul, onde a civi!h;ação progride consideravelm~nt~, 
acaba de dar um txemplo, que eu deseJaria 
muito que fosse_ im~tado p <~r. tQdas ns prQV\UCiaS 
do imperio : eap1tahstas dalll cmprehe~dem ~ sua 
cust~ a C>•nalísação desde a barra ate a c1dade 
de Pelotas. 

O SR. BELLO :-Da villa de S. Jose do Norte 
até á cidade do Rio Grande. 

O SR. MrmsTRO DA l.I!AmNRA. :-E tarnbem de 
Pelotas, segundo minha lembrança. 

Eu tenho idéa que outra cousa se projecta com 
os meios particulares e provin::iaes. 
E~tes negoci ~ ntes requerêrào ao gover~o o 

auxilio de umt. barca de escavaçil.o. Eu nao a 
tenho, mas tenho uma machina propria para 
montar uma barca, e das despezas que me e~tão 
acredlt>~das nas differentes verb11s do arsenal para 
eonstrucçõ~s. espero fuzer a construcçii.o desta 
barca • . O governo e~tá prompto ll prestar todos 
os auxilios a semelhante projecto digno de todos 
os elogios, que deve ser imitado por t0d!ls as 
provindas do imperio. Se alguma província de· 
seja merecer mais nttençíio do go\"erno ou ser 
preferida nos seus melhoramento>~, imite e~te 
exemplo do Rio Grande du Sul. 

O SR. BELLo:-L<Jg<>, vota pela minhll emenda. 
O Sa. M.INlSTRO DA M.ABINHA:-Não voto por 

ora, ma~ protesto que votarei por tudo quanto 
fõr para conclusão d~ste canal. 

O SR. B~:LLO; -E para o pharol ! 
O Sa. Mr:uaTRo DA =.L\.RINBA:-Não. 
O Sa. BEt:.L••:-E' fie necessid1de. 
O Sa. MINISTRÓ PA MARINHA: - Ha lnuitas 

nece;;,idad•·s. Em P.rnambuco é lambem neces· 
s >lrio, no CP.nrá tambem, e ern muitas outra.; 
províncias. Mas, s€nhores, permiU't·se-nl(t dizer, 
se eu fôsse só ministro drt marinha eu aceitava 
todas est~s emt~ndas ; mas tambem sou ministro 
da fazenda. E' necessario acudir o cr~dito pu
blico : quando elle estiver restabelecido, pode· 
remos então attender mais a estas despezas. 

o sr. Bello:-Farei sómente duas obser
vações em resposta ao que acaba de dizer o Sr. 
ministro. . 

Seí que o nosso e:;tado financeiro não é rr1Uito 
favoravel, eu o reconheci quando fallei a primeira 
-vez, e c"rtamente uão we animaria a propór esta 
m odiea despeza de V•nte contos de réis para uma 
obra de tauta importancia, se n:iu estivf!sse con· 
-vencido da utilidade delta, e certo de que, dentro 
de mu1to poucu tempo serião indemnisados com 
uauN os cofres publico~ com o augmento d11.s 
rendas que resul\a~ia de um tão grande beneficio 
fe~to ao C<Jmme!cio e á navegaçi\o da província tio 
Rto Grande do ::>ui. A. sua baru, pela qu .. l entrão 
ou sabem todos os tnezes, depois tia pacificação, 
ses~enta, setenta e mesmo. oi,eota embarcações, 
ser1a, tiepo1s desse beueficao, mu1to mais deman
dada, e evitar-se-.bião os repetidos uauiragios que 
aiQda alli acontecem todos os annos. E', pois, 

muito necessarla e de evirlente utilidadP. publica 
geral, a cunstruco;:ão do novo pbarol que propuz 
para guiar os uavegantcs, e advertil-cs de que 
não pótiem ímpunem~nte approximar-s~ muito da 
costa á noite, e em determmades circumstancias, 
para indic.\r-lhes mesmo o luglti" da barra. 

Insisto, pnrtanto, o favor da minha emenca, 
e peço <• camara que, attendendo a est:.s razões, 
haJa de approval-a. 

Eu esperava que o Sr. ministro houvesse d& 
aceitai-a, uma vez qua estabeleceu o principio de 
que as provincias que se antecipassem nos melhj
lsmentos materiaes de que carecem, devião ter 
preferencia sobre outras, que conjunctamente re
queressem aod cofrlls geraes os dinhmros neces
sa.rios pata e:;ses melhoramentos ; porque da. parte 
da minha província deu-se essa antecipação, como 
disse o mesmo nobre ministro a respeito da aber
tura do canal da barra. 

O Sa. PRESCOENT'E declara que não havendo 
mais ningllem com a. palavra. a discussão fica 
encerrada. 

Levanta-se a sessão ás 3 horas da tarde . 

SessAo em ,.2 de Junho 

PRESIDENCIA DO SR. MUNIZ TA.VABI'i:B 

SOMHAaro.-Ex:pediente. -Ordem do dia. -Creaçtlo 
de uma cadeira de direito adminittratiuo. 
Adiamento. - R«(OI"tna. dtt guarda 'l'l.o.cio'l'l.al. 
Votação dos arts. 5•, 6•, 7•, IS• e 9• • .Discussilo 
do a1·t. 10. 

A's dez horas e tres quartos da manhã abre-se 
a >~eRsão, lê·se e approva se a seta da antece
dente. 

EXPEDIENTE 

Uma represent:lção da assernbléa provincial do 
Rio Granae do Sul, pedindo que se hab1lite o 
governo para pagar a quantia de 279:0008000, 
que o cofre geral deve ao provincial, conf<>rme 
se deJuz da c,,nta juuta à. mesma represent>JÇão. 
-A.' 1• commíssão do orçament<l. 
Outr~ representaçil.tl da camara municipal d11 

cidade do Rio Grande, província de S. l'edr''• 
pedindo providencias contra a lei daquella pro· 
vincia n. 3 de }:3 de Novembro rl" l.!:i::l7, em 
virtude da qual f0i tirada à mesma camara a 
nttribui~iio, que ll.le d:~va n lei geral da 11:! do 
Agosto J,, lS:H de nomPar o promotor e secretario 
da guRrdo. nadono.l.-A.' commissno da assembléas 
provinciatl!l. 

Outra da camara municipal de Ubatuba, pre
vinem de S. P"ulo, felicit;ondo á esta camara pela 
sua reunião, e renovando o pedido feito no aono 
passado para que pudessem ser e.xtrahidas nesta 
côrte duas loterias de 120:000$000 Ct<da uma, que 
a beneficio das obras d >• igrt:ja mat~iz daquella 
villa concedera a respectiva assembléa provincial. 
-Quant:> ã l• parte; e recebiJa com agrado a feli
citação ; e quaut•J ã 2• parte vai remettida á 
eomm1ssão de fazenda. 

Outra. repNSt!ntaçào de C. Haaek, como socio 
e repre•entaute da c.:.sa d~ commercio de Carlos 
Delrue & Cutnpauhia de Dunkerque, em França, 
pedindo a approvação da lei provmcial de S. Paulo 
de 12 de ·Mato ult•m•>, a r~speito da iotroducçào 
d.e colottos na mesm11. ptovincia, concedendo-l!e 
para isso á C>•sa com:r.ercial, que elle representa, 
tã leguas quat1radas de terrenos, com as cl~usulas, 
conctições e encargos na mesma lei estipulados.
A.' commissiio de estatist•ca, catechese e coloni· 
aação. 

Uutra representação do capitão reformado José 
Custodio Hodrigut~s da Silva. pedindo que se 
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autorise o gov~rno para annullar a mesma r~forma 
qu<l Sol deu a elle suvplicanté, e que fui injusta· 
meu te, S<'gund<l pensa, pelas razões que allega, na_ 
mt>sma represfntaçiio.-A' commissào de rnllrinha 
e f!Uerra. 

Não ha mais expediente. 
E' approvado ~em debate e seguinte requeri· 

meoto: 
" Po;ndendo da commissão de estatistica uma 

questão de limites que diz respeito aos cqnfins 
meridionaes do Brazil, e vendo a mesma com
missão no relatorio do mí!list~rio du imperio que 
no archivu publico existe actualmente uma me mo ria 
do fallecido almirante Paulo José da Silva Gama, 
qu~ ver~" sobre taes limites, req".er que pelo 
govenw lhe seja transmittida uma cop1a au.thentica 
<la mesma memoria. 

« Paço da camara dos Sr~. deputados, 10 de 
Junho de 1816.-Machado de Oliveira.-Carvalho 
e Silva.-Marinho. » 

E' approvada a Indicação do Sr. Carvalbo e 
Silva para que se nomêe uma commissão especial 
para examinar o ccdigo de eleições q11e acaba de 
offerecer à consideração da camara. 

E' approvaão o requerimento do Sr. Carvalho 
e Silva para que se r.omêe uma commissão que 
que rtJveja o codigo por elle apreseutado sobre 
eleições. 

A requerimento do Sr. Coelho Bastos, fica ao 
Sr. prt!sidente nomear os membro;. desta com· 
missõ.o especial, e S. Ex. nomêa para ella os 
Srs. Mendes da Cunha, Ribeiro e Uarrão. 

ORDEM DO DIA 

ORQ.UolENTO DA li!:AlliNHA. 

Procede-se á votação do orçamento do ministe
rio da marinha, c11ja discussão ficou encerrada na 
ultima sessão. 

São approvados os ~Sl 1•, 3•, 4• e 11 da pro
posta do governo, e rejeitados todos os mais, sendo 
porém &!Jprovadas as emendas apresent·•das pdla 
respectiv~ commissão aos ~§ 2•, 5•, Go, 7•, 8•, 
9•, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. 

São igualmente approvadas as emendas additivas 
da mesma commi~são. 

Tambem são approvadas as emendas do Sr. 
Oliveira B~llo, marcando a quantia de 20:0008, 
com a con~trucçilo de um pharol de rotação e 
luzes de diversas córes no porto da barra d~ 
s. Pedro ; dos Srs. RtJbouçae, Lopes Gama, 
Tavares Bastos e Oliveira Lisboa, consignando 
as quantias de 20:0008 com o melhoramento do 
porto do Jaragul\ na província das AlngOas ; e a 
de -10:0008 com a do porto do R~clfe em Pernam· 
buco: a dos Sra. Pamplona, Pompéo, e P~ixoto 
de Alencar, marcando lO:OOOS para a construcçào 
de um trapiche ou ponte para o embarque e 
dosembnrque no porto do Ceará, e autorisaudo o 
governo a fuer as despez •s necessari:ts para o 
melhoramento do referido porto : a do Sr. Pei· 
xoto de Aleucar, julga-se prejudicada por estar 
incluida na dos Srs. Pamplona, e outro& : a dos 
Srs. Franco de Sá; Mour>& Magalhães, Santos e 
Almeida e Jansen do Paço consignando a q11antia 
de 24:0008 com o eáes e melhoramento do porto 
da capital cl0 Maranhão; e finalmente a do Sr. 
Rodrigues .: os Santos, marcando a quantia de 
50:000$ parao melhoramento dos portos de Ubatube, 
e Paranagu.á na província de S. Paulo. 

CIUUÇÃO Dlt NOVAS CJ.D&IaAS NOS CIJRSOS .TORlDlCOS 

Continua a discussão do requerimento do Sr. 
Mour11 Magalhães para que ee remettão á commis· 
são de instrucção publica o projecto vindo do 
senado e a emenda a elle olrerecida creando novas 
cadeiras nos cursos juridicO.!I, 

O Sr. Vlll.ela. Tavares:- Sr. presidente, 
eu não pretendia entrar na discus~ão do requeri
ment., do nobre d~putado pelo Maranhão; re· 
servava·mo para tratar desta materia quando 
V. Ex. sujeit.sse à consideração da casa o 
projecto n. 111 sobre o que versa o adiamento: 
mas a discussáo·tem tomado um tal caminho, 
que eu julguei me niio poder dispensar de dizer 
alguma cousa sobre o objecto. 

Não protendo combater o requerimento do 
adiamento propasto pelo nobre dêpl!tado : ao 
contrario as minhus idéas eetão inteiramente de 
nccordo com as delle pelo que respeita ao 
plano e systema qu~ se deve adaptar uos estudos 
dos cursos juridicos, e entendendo que o projecto 
n. 111 vai transtornar de algu.rna maneira o plano 
e sy<tem:\ tJstabelecido pP.la loi de U de Agosto • 
de 1827, pelos estatutos que forã,J dados ás 
academias juridica-. ern 18:31 e pela resolução de 
19 de Agosto de 183'7, quero que o projecto vá 
á commidsão de inst~ucção publica para que ella, 
meditando sobre elle, apresente 11ma obra mais 
bem elaborada. 

Sr. presidente, o projeeto ll. 111 niio sõ trans
torna o systema e plano de estudos; senão tambem 
vai bolir de algum<- maneira com o pessoal das 
acado1mias: esta medida é de mu.ita importancia; 
cllmpre meditar sobre ella, e não votarmos 
ligeiramente. 

Pelo que respeita ao scientifico, vejo que o 
projecto crêa uma cadeira de direito adminisirativo, 
e mauda q1111 esta cadeira passe para o quinto 
anuo, passando para o. primeiro a cadeira de 
economia política. Eu entendo que a economia 
política não se deve ensinar no primeiro anno ; 
considero esta mataria como complemento de 
outros est11dos, e não sei mesmo como um moço 
matriculado na academia de direito mas que não 
tem noçõds de direito publico interno e externo, 
que não tem noções de direito commercial, de 
direito maritimc., que não t.em noções de direito 
patrio pôde com facilidade aprender economia 
política. Tamllem entendo que se deve ter muito 
cuidado na designação das matarias que se devem 
ensinar simultauaamente, porq11e, bem que todas 
r.s matarias mais ou menos se abracem, todavia 
algumas ha que o espírito não recebe, e uíio está 
disl)oeto a aprenrior com tanta facilidade como 
aquellas qu&, deixe-me assim dizer, são homoge· 
neas. Neste sentido pois eu. quizera qua a com· 
missão medit11sse neste objecto para que uetermi· 
nasse o anuo em que com mais conveniencia 
se possa aprender aqsim o direito admi niatrativo, 
como a economia política. 

Er1 creio, Sr. presidente, que além da cadeira 
dr1 direito administrl\ti'7o, é talvez indispensavel 
crearmos a de medicina legal, como j~ foi dito 
na casa, porque é um dos embaraços com que 
luta a nrlssa judicatura o não ter algu11S conhe
cimentos de· certos ferimentos, por exemplo, para 
po.1er apreciar bem, para dar o devido valor aos 
er:.rpos de d~licto qtle muitas vezes são irregulnres, 
e sobre os quaes a mesma j11dicator!a presta a 
sua fé. (Apoiados.) . 

Disse·ae aq11i na casa que talvez fosse conve
niente espaçar os annos da formatura, mórmente 
se se reconhecer a necessidade de crear-se a 
cadeira de medicina legaL Uma das razões que 
foi apret~entada por parte do nobre deputado 
que assim fallou, foi que o paiz hoje se achava 
abarrotado de bachareis formados, qu.e esta mer• 
cadoria como que ab11ndava no mercado, entre· 
tanto qu.e havi11 pouca demanda, ou procura della. 
Sr. presidente, eu sinto que esta proposição 
fosse emittida pelo nobre deputado pela província 
das Alagõas, e cujos conhecimentos e merito eu 
muito respeito e aprecio; porque, em verdade, 
não sei que mal tém trazido ao paiz os bacbareis 
formados nas academias do imperio. Se acaso 

, alg11ns baehareis, em consequencia de sua con· 
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ducta, niio têm merecido do paiz aquelle co_?ceito 
qus o pai:z: sOe fa:t\lt d_!lq~elles _que_ s~ achao em 
certa posiçiio, culpa nao_ e da mst1tuição, culpa 
não é da illustraç:io (apotados) : entendo que essa 
culpa provém do estado de desmoralisaçào e:n 
que ainda se acha o paiz (apoiados), est~do_ que 
é preciso reformar, e reforma que deve pnnc1p1ar 
P••r outr11.s classes, tal vez por aquella que do v e 
mais particular e po~itivamente estar encarregada 
d>t educação e moralisação da mocidade. [Muitos 
apuiaàos.) 

Ora, é isto o que tenho a dizer pel:> que 
respeita ao scientifico. Mas eu tenhq algumas 
reflexões a fazer pelo que reapeita ao pcs•oal das 
academias, e neste sentido mais me empenho 
para que o projecto vá a commi;;são de instrucção 
publica, afim de que ella, refiexionando sobre os 
arts. 3• e 4o, apresente uma modida quu não 
ponha os professare~ das academias a arbítrio do 
governo. 

No art. 3• se diz : - Havdrá mais um lente 
propriP.tario, podendo o governo prover nelle esta 
cadeira, ou transferil-o para qualquer outra. -
Segundo a doutrina deste artigo, eu não sel se 
esta cadeira de direito admini~trativo t~m de ser 
provida na conformidade das leis que actualmente 
regem as academias, ou se o governo póde prover 
nella a qualquer individuo, independentemente de 
concurso. Tambem não sei se, dada esta hypo· 
these, pôde ser nomeado lente de direito admi
nistrativo sómente aqudle individuo em quem se 
verificarem certas cundiçõos, como, por exemplo, 
o gráo e 118 habilita~'ões qu<~ hoje as academia~ 
exigem para ser lente, ou se o governo póde 
nomear a qualquer individuo que elle entender 
estar apto para ensiuar esta materia. Esto objtJCto 
precisa de explicação, e e"ta explcllção, esta 
desenvolvimento é que não acho no projecto. Em 
verdade me parece muito injusto, a passar esta 
idéa, que possa o guverno nomear para Ullla 
cadeira de direito administrativo de qualquer 
das acad~mias do imp.:ri<o a um individuo sem 
que passe por concurso, um individuo qualquer 
sem que tmba as habilitações que têm os outros 
lentes. (Apoaados.) 

No art. 4o do projeoto ainda vejo outra dispo
sição que julgo póde vir offender a direitos 
adquirido.;, e trazer comsigo injustiça e arbítrio. 
Diz elle:-0 numero t.los sub;titutos flca reduúdo 
u quatro.-Eu noto aqui que qu11ndo o proje.ct0 
crêa mais uma · cadeira, diminue um substituto. 
Na actualidsde existem nove cadeiras em cada 
um dos cursos juridicos do irnperio ; a lei de 11 
de Agosto de 1827, ou os estatuto" dado,; em 
1831 creArão cinco substitutos ; mas este projecto, 
creau<lo mais uma cadeira que perfaz as dez, 
diminuo um substituto, qu!lndo me parece que 
devera augmentar o numero delles. 

Mas isto não é tudo : diminue este substituto ; 
e como 1 Diz- o numero dos substitutos fica 
reduzido a quatro:- como se deve entender esta 
d!sposição ? q governo não estA obrigado, á 
V1St~ do pro)ecto, a nomear para lente da 
cade1ra de dire1to administrativo a um dos sub
etitutos, porque o projecto dá a entender que o 
governo pôde p~over n'ella a quem lhe parect!r ; 
por consequenc1a pôde nomear um dos substi· 
tutos,_ mas o g~verno tem necessidade, á vi~ta 
da le1, de reduz1r o numero dos substitutos a 
quatr:> ; e como farA elle esta reducção 'l Será 
aposent!ndo a um substituto dos cinco existentes, 
em razao dos _annos de serviço que sUe tiver? 
Euten<lo 9ue. ~sto é uma injustiça manifesta, 
porque o IDdlvlduo que se op"õe na actualidade 
a alguma das cadeiras dos cursos jurldicos conta 
que, preenchendo seus deveres, tem um dia de 
subir a lente, e ser aposentad.o na forma da lei 
passados vinte annos ; portanto é sorpresa que 
se lhe .. faz aposen~l-o antes disto; é mesmo 
11ma v•olação do contracto que elle fez com o 

paiz. ~!:as se não é apos~ntadoría '!Ue se dá a 
algum dos substitutos p~ra rAduzir o ~eu nu
m~N, é derni<~:io, e enn·> maior injustiça, maior 
arbitrio ain·ia \'em pratie •r o goverr1o, ·1118 pó de 
ddmittir a u•n substituto quu pelos seus serv iças, 
seus talentos, su.1 assiduidade não esteja no 
caso de soflr~r esta mal. E' poi.; mt~is urna raz:i•J 
esta ptl la qual quero quo o pl'ojecto vá á cum
missão da in ;rucç:1o publica, e peço desd~ já 
que, meditando com madureza S•Jbr•• ella, apre· 
sento uma obra em que, náo sómenta se trato 
do plano da estudos que se deve adootar nas 
aca.iamias t.le direito, . senão tambem d·i pes;oal, 
para que se nà<> leve o espanto e o susto aos 
actuaes profes;ores destas academias. 

E' sómente o que julgo neces>~ario dlzdr sobre a 
mat~ria. 

Os ..... Mendes da Cunha:-. E11 voto, 
Sr. presidente, contra o requerimento de adia· 
menta, e voto contra o requerimento peh mesma 
razão por que adapto o projecto com uma das suas 
emendas (já se entende qu•Ü é). 

A.dopto o projecto, porque entendo que se lhe 
podem fazer as devidas modificações quando elle 
entrar em discuss:'io; Vút•J contra o requeri· 
menta, porque entendo que, tendo o projecto e 
a emenda a que me refiro declarado que as 
cat! eiras de que tratão sejã'l estabelecit.las nos 
CUI'St\S juri.iicos, tudo o mais, quanto a mim, 
pertdnce ao governo, excepto porérn aquillo que 
possa prejudicar os direitos de alguem. Entendo 
qu"J o governo deve ser o encarregado de designar 
no prazo lectiv•' o período em qufl de\'em ser ensi· 
natla< as materias de que constão o projecto e a 
emenda ; e de faz~ r alter.tções que julgar neces· 
sario na ordem e di~trlbuiçiio actual das ma terias 
exist~ntes para designar convenientemente o tempo 
e o lugar em que devem ser collocadas as ma· 
terias novas. E se neceasario fór, supprirnir 
nlguma cadeira, uma tal faculdadó não cou. 
cedo ao governo ; mas entendo que isto não 
pó te ser senão em razão de sua doutrina e 
não por incompatibilidade, po:-que não se dá 
incompatibilidade entre os ditferentes ramos de 
uma mesma sciencia. Mas o poder legislativo 
conhece muito bem quaes são as cadeira>~ que 
devem subsistir e a~ que se pod~m dispensar na 
organis~ç,io de um systema de estudo ; e o que 
lhe cumpre fazer em tal caso é d~crttar a sup· 
pressão das superfiun&, deixando ao governo o 
dirllito de organis:1r aquellas que fi~arern sub· 
sistindo. Alguns tratados que tenho visto de 
direito a<.lministralivo não cuntém mais que urna 
collecçiio das leis respectivas; mas eu sei que 
os pr•JÍdssores são obrigados a explicar nas 
escolas os fundamentos, a ínlluencia dessa parte 
da legislação no governo político dos povos ; 
tambem sei que os grandes mestres e reformadores 
das escolas de direito têm reconhecido a neces
sidade de uma cadeira de direito administrativo, 
e com isto julgo eu que estamos dispen>ados de 
nos occuparmos com a prova de sua necessidade, 
e por consequenciü de remetter o projecto ao exame 
de uma commissão. 

Quanto á emenda, que muito respeito do direito 
romano, eu cuidei, Sr. presidente, quandl) ella 
!oi lida nesta casa, que todos os nobres deputados 
reconhecessem a sua utilidade como um artigo 
da fé (fallo da !é humana), e que por consequencia 
passasse sem discussão, e com maior razão sem 
dependencia de um exame de coro missão ; mas 
ouvi a um dvs oobres deputados declarar que 
não reconhecia esta ntilidade, já porque os prin· 
cipios do direito r.>mano estão optimamente 
desenvolvidos nos trat~<dos que a respeito delle 
se tem escripto, já porque o mais de que elle 
consta é uma collecção de factos. Concordando 
por um momento com o nobre deputado, eu con· 
cluo de sua observaçio que se não deve ensinar 
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o direito natural, nem o public:~, nem o das 
gentes, nem o criminal, porque todas estls ma terias 
estã~ optimamente tratadas pelos autores que têm 
escr1pto sobre ellas; concluo ainda mais que nada 
se dov_e ensi~ar nas escolas, porque não ha nada 
que nno e ; te~a optima~nte trat~do pelos t\utores 
que y~m es_cnpto sobre os seu,; diversos objectos; 
~ VIsta po1s d~ sem_elhaote conclusão, que logica 
e ;; mu1to logtca, Jà e~tou arrependido de ter 
coocordado por um moment•J com o nobre de
putado. 

Quanto ao direito romano, para responder ao 
nobre deputado bastaria lêr a emend>l, porque a 
emenda não quer mais do que as institutas. O 
nobre deputado sabe que as institutas são um tra
tado resumido que contém em curta extensão todos 
os principias, e definiçõ~s de d1reito ; e neste san
tido Justiniano o Grande mandou redigil-as me;;mo 
para não sobrecarregar a memoria dos estudantes 
no começo ae seus estudos com os volumosos tra
~ados do digesto. O nobre d~putado pelo Pará 
Jlllgo que não terà grande difficuldade em convir 
que a sua opinião individual, comquauto muito 
esclarecida sobre a mataria, deve ceder à opiniiio 
llflfalmente recebida em toda a Europa illustrada. 
Em toda a Allem:mh:l, em toda a Italia o direito 
!"OU!Ii~O entra como principal parte dos estudos 
JU~ldlcos; e em alguns destes lugares elle é uma 
la1 soberana em todas os matarias civis á ex
cepção de alguns casos novos sobre que têm sido 
necesssrio legislar novamente. Não ob:otante as 
frequ entes reformas por que têm passado as uni
versidades da !<'rança nas ditrerentes épocas de 
suas revoluções politicas, o estudo do direito ro
mano nunca foi nlli alterado, nem quanto á ordem 
nem quanto á extensão das materias que o consti
tuem ; a universidade de Coimbra acaba de passar 
~gora por uma reforma, em virtude da qual farão 
mcorporadas á faculdaie de direito varias disci
plinas que até então não se ensinavão: entretanto 
o direito romano não aoffreu a mais leve alte
ração. O nobre deputado sabe que aquillo em que 
concorda a gen~ralidade dos homens v~rsados na 
materia deve-se reputar, se não a mesma verdade, 
ao menos o melhor criterio da verdade, e ainda que 
esta regra não possa ser sempre iofallivel, huma
namente !aliando, comtudo não tendo nós mais 
recursos do que este para chegar ao conhecimento 
da verdade, tambem niio temos direito a pretender 
mais para bavel-a e respeltal-a como tal: fica pois 
exb.uberantemente provada a necossida1e da emenda 
que se quer mandar pu& o exame dtl uma com
missão ; fica ainda provado que no caso mesmo 
de que o direito romano não fosse senão uma 
collecção de factos, como o nobre deputa:lo suppõe, 
são factos de tal ordem e de tal importancia que 
a civilisaçiio européa tem constantemente recla
mado no interesse da sociedad<~ para o comple
mento e progresso das sciencias jurídicas e sociaes. 

Não se assuste o nobre deputado com essa 
collecçiio de factos. Eu sei que o direito antigol 
romano contém certamente muitos factos estareis, 
inapplicaveis, de cuja inutilidade não compete nem 
ao nobre deputado, nem a mim, nem ao,; modernos 
a gloria do invenção, porque os jurisconsultos 
romanos já tinhão reconhecido a sua inutilidade ; 
a censura e o protesto contra elles já foi prevenido 
pelo jurisconsulto :M:aerim. Não é possível, dizia 
este sabia, que se bajão e obedeção como leis as 
respostas e decisões casuísticas de Comodo e de 
Caracalla, e outros príncipes imbeceis que fl.zerão 
a sua elevação ao tbrono por meio de loucuras e 
estrava~~:aneias. Netas e1t, Zegu t1ideri Comodi et 
Ca,·acall«, et omnium imperitorum tloZunt.Jtel. 

A parte luminosa do direito romano não é essa 
collecção de factos, da mesma sorte que não é a 
sciencia da legislação essa rapsodia de casos de que 
se compoem os codigos das diversas nações; porque 
entio podia variar a sciencia da mesma fôrma 
que varião os codigos e as instituições. O direito 

romano e essa collecção de maximas, de princípios 
e deci,;ões em matarias civis e criminaes que os 
legisladores modernos tê >n reduzido a preceito~ e 
regra ' nos casos em que a previdrl ncia legislativa 
póde rnanter a sua observancia. Ml\s nem e~tes 
prlleeitos, nem essas regr•tS são a ~ci e ncia do di
reito; aliás se podi1" mudar o direito mudando 
as regr •s ; mas o d ireito não vem das regr.1s, mas 
as regras do dirtlitO. O direito romano é essa 
collecção de maximas e princípios que são os ver
dadeiros prolegomenos e os elementus primitivos 
da sciencia, o chefe d'obra do genio, a ra:!:áo 
escripta como lhe chamou B·Jssuet, um oraculo, 
na pbrase de um j!lrh;consulto allemão, onde 
todos os que o interr••gào achão .respostas de uma 
eterna verdade. E porque isto 1 Porque os jur is
consultos romanos não erãu sómente juri ~tas, elles 
erào profundos pbilosophos e grandtlS litteratos. 
Neste sentido é que Ulpiano chama a sciencia de 
direito uma eucyclopedh dos conhemmentos huma
nos. Rerum divinarum, at que humanarum notí
cia, justi. et injusti scientia. 

Em!im, para dizer tudo, é es~a collecção de prin
cípios em que Justiniano o Grande r euni o e r e. 
sumio todos os monumentos da antiguidade, 
porém principias aceitos na~ leis e no '3spirito do 
christianismo, do christianismo cujas maximas 
obrigárão os imperadores romanos a consagrar a 
igualdade civil mesmo debaixo do seu despotismo, 
e a restituir a todos, sem diff~reoça de cl>1sse nem 
condiç;Io, os direitos naturaes de que não gozavão 
até então por odiosas distincções estabelecidas 
desde a f1.1ndação de Roma, e sustentados no 
tempo da republica pelos maid ardentes defensores 
da. liberdade daquelles tempos. 

Senhores , os jurisconsultos romanos não erão 
nenbuos patetas ; elles conhecião muito bem que 
a religião é o unico principio que re~ula os movi
mentos do coração, e por consequeoc1a o principio 
unico que pôde supprir a insufficiencia das leis. 
Por esta razão todos os seus esforços reduzião-se 
a sustentar a mais intima "lliança do seu direito 
com a sua religião, de modo ~ue o politeísmo antes 
de Jesus Cbristo, e o cbristlanismo antes do Sal· 
vadur exercêrào uma influencia tào assignalada 
sobze a legislação romana qae hoje sem duvida 
sa clamaria tbeocrlltica, sacerdotal, jesuítica, e 
outras estravagancias que só podem servir para 
excilar o riso a um mal11ncolico. O direito romano, 
em uma palavra, é o direito do christlaniamo, 
porque é o direito <!.a equidade e da igu11ldade. Os 
jurisconsultos romanos entendido que o fllnda
ntento das leis era a equidade: requitcu constituta, 
e que o fundamento da equidade era a •gualdade, 
maxima par' requit~,~;tis est requalitas. 

Ora, agora, Sr. presidente, pergunto eu se é 
possível, como entende muita gente, prescrever 
absolutamente o passado. O que ha de rna is 
natural, de mais proficuo para a intelligencia doa 
codig<JS modernos do que aquella legislaçãe que 
lhss servia de fonte e de modelo? Qual é o codigo 
mais sabio hoje na Europa, perguntão todos, e 
perguntan10s nós, e com todos respondemos nós: 
é o codígo civil dos francezes; e quem fez o 
codigo ci~il dos francezes 1 Farão os discípulos de 
Domat e Potbiers; Domat e Potbiers, portanto, 
fizerão o eodip:o civil dos fr•lncezea; Bartbolo e 
Cujas O.zerã•J Domll t e Pothiers, a o digesto fez 
Bartbulo e Cujas. Mas quem fez o digesto 't O 
codigo Theodosiano ; e quem fez este codigo f A 
lei das doze taboas, porque emfim é uma lei sobe· 
rana, fundaJa na natureza dos seres, que no 
mundo physico, como no mundo intellectuâl e so· 
cial uma causa procede necessariamente de outra 
causa por um encadeamento qne liga os pensa
mantos aos pensamentos, os aetos aos actos, de 
sorte que aquillo que precedE! seja se111pre a razão 
lo~ica e o germen elfectivo do que se segue. 

E11 lev>nei a prova, Sr. presidente, do que 
ae1bo de dizer, ao que ha de melhor e mais im-
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portante no n1do rle nós. O nosso C(•digo penal 
é uma dns l'bras mais perfeita:s das lep:islaçÕ€8 
mndernns, é a re~' Utilçào de que goza eatre mut_tos 
sabios jurisconsulto:> fnmcfzes ; u.&s o que o o 
nosso cudig<) penal na ind.,gação dos elementos 
mMa~s do deltcto na sua gradação e distribuiçfw 
das diff~r··nt~s especies, na ordem dos crimes 
publicos, das injurias, e rne,;mo nos crimes que 
atacão a liberdade individual do cidadã•1, senão 
uma cópia fiel das judiciosas sentenças dos juris
cousuttos romanos nv interesse de sustentar os 
dirilitos da equidade, que f11zia toda a magestade 
e excdlencia olessa jurisprl.ldencia? O que é o 
nosso jmy? O quo é c jury da França 'i Nàol é 
esse jury achado nas floresta::. da Alltlmanha, como 
erradamente pretendem alguns. Não ; esse jury 
era jury da arititocracia; o jury por pares, porque 
os grandes senhor.,s não querião ser julgados 
senãol por homens da sua ordem e condição: o 
nosso jury é o jury do Pretor romano, quando 
chamava os cidadãos honestos e intelligentes em 
roda do seu tribunal como um pai no meio dt 
seus filhos, e os encarregava de proferir decisões 
sobre as questõ.;s de factol em toda a liberdade da 
sua consciencia, ex a:quo et õono, reserva<ldO 
apenas para si o exame do ponto de direito e sua 
apolicaçào. 

Emfim, quanto mais nos approximamos da ori· 
gem da legislação, mais reconhec~mos que a 
nossa sciencia nos fogP, que não ha recurso seniio 
appellar para cs trabalhos dos antigos. Debalde 
pois nos lisongeamos de emendar as suas faltas 
cotr.o mais homens; porque, se elles hoje exis
tissem, serião cs me~mos autores das e111endas, e 
que emendas ! .•• não havião ser do numero dessas 
peiores que os sonetos l 

Sr. presidente, voto contra o requerimento, 
porque até tem acontecido ás vtzes apparecerem 
nestes exames novidad,;,s tão novas que fazom 
gelar de susto âquelles quo ainda respeitão o que 
ha de bom no passado. 

Dà-se por discutido o requerimento ; é ·appro
vado. 

REFOnMA DA GUARDA NACIONAL 

Continua a discussão d•J art. 5o do projectn n. 147 
que reforma a guarda nacional com &!i emendas 
apoiadas. E' mais apoiada a seguinte emenda do 
Sr. Pamplona. 

a Se passar o artigo additivo do Sr. Carvalho 
e Silva ao art. 5o, ou se pa.:;:!.ar o me~mo artigo. 
accrescente-se-e os que a:~sim fórem alistados 
ficarãõ isentos do recrutamento.-» 

O Sr. C::u• .... alho o SU.va:-Sr. presidente, 
na emenda que offereci n •1da mais fiz que refundir 
o art. 5• e seus paragraphos em uma só disposição 
expressando o mesmo sentido, tirando tão só
mente as palavras-para votar nas eleições pri
marias-, e excluindo os menores. A razão porque 
tirei- as palavras, devo declarar que foi unicamente 
para separnr as qualidades e:~::ijO!idas para guarda 
nacional daquellas que fôrem exigidas poua votar 
ou ser votado ; um dos nossos males quando 
legislamos é constantementa confundir ss quali
dades para o gozo de certos direitos com aquellas 
para o gozo de outras; de maneira que muitas 
vezes, devendo o que tem ou adquire as marcadas 
qualidades suppôr, ou ter por certo que com ellas 
poderá exercitar outros muitos direitos vê-se 
i!ludido: assim, na guarda nacional tem:se dito 
que será alistado o que tiver a renda. e que pôde 
ser votante ou elegível; à vista .listo, parece que o 
guarda nacional alistado de maneira alguma de
vêra perder as qualidades de volante ou de ele
givel; p_orém são excluídos das listas de qualifi
cação I E como estar alistado aquelle que se exclue 
da eleição, quando uma das condições foi a renda, 
e a qualidade de votante ou elegível 1 Eis-aqui 

porque desejo que se elimit1em estas palavras, 
que vão fllzer confusão na lei, e dar qualidades 
ilhtSürias. 

P-.ra a exclusão dcs menores tenho marcado 
pela emo:nda a idade de 21 annos a uO exclusive. 
Sr. J•resideute, entendo que a guarda 11aci"nal, 
para s.er com raz:lo chamada-milícia c ivit-, 11ii•> 
deve ser compo~ta sómBnte de quem tenh& uma 
renda, po1·ém taml>r,m libtrdade; dl' outra fúrma 
não ferá o d ro vido criterio, nem a independencia 
que a t•)rna uma milicia fóra das influencias do 
poder e das sug-g,;.;;tões da demagogia. Qt~alificados 
os menores d<J 16 ou 18 annos, e nuo excluidos 
de serem até of!i.;iae,;, acoutccerá. que aqudle 4ue, 
pela le~islação, não póJe dispõr de si nem de seus 
bens, póde di,;rõr de sua liberdada, gover11ar a 
dos seus subordinados, e lhe ser entregue a defesa 
da segurança publica, e os Ul i•i s sagrados dirtlítos 
da suciedadt> : outra contradicção apparece, e 
vem a ser que, dizP.ndo a lei:- pó<le ser guarda 
nacio~>al o que pó..te votar, e exigindo, para ser 
official, as Gualidades de eleitor,- o mertor official 
vota e é votado constantemente, contra a consti 
tuição, e uem os seu,; guardas o repug11ào, nem 
os partidos o tleixão indefeso, pl)rque ás v~z~s é 
esse menor infiuido pelo verdor dos annos, o mais 
ardente e agitador nos collegios ou parochias. E' 
um dever rigoroso do l~gislatlor harmonisar a 
l.:gislação, fazendo que suas expressõe8 designem 
sempre a o1esma cuusa, e que a~ qua!i·lades 
requeridas pnra um direito não sejão neutrali
sada>l. quanto a outros pondo-se dest'arte incertos 
e ao arbítrio das intelligencias que se lhes queira 
dar. 

A legislação de um paiz illustrado deve de ser 
tão sy:;tematica que se não contradiga e•n relação 
alguma, deve ser coo1o quer o- saõio Cardoso
uma arvore, cujos ramos, se os consideramos 
de~tacados, lhe damos a mortll. 

Só póde ser guarda nacional, na verdadeira 
essenctl\, o cicia dão IIO!ll pleto, o que tiver a liber· 
dada civil e politic>J. : a um n1eoor não deve-se 
entregar a defeza da constituição e .. a integridade 
do imperio 1 Co1no é que aqt1elle que não tem 
vontade propria. ha de bem dirigir como officbl, 
a dos outros·, quasi sempre matores. e com o 
discernimento preciso ? c .. mo é que ha de resistir 
às illegali.lades de uma ordem qu·•lquer? c.,mo é 
que h a de couhecor qu mdo aggrava o~ <I irei to~ 
individuaiJs e •le proprtedade, ge esse menor não 
o~ conhece' A sociRdadt~ o julga incapaz de os 
ddfender por si e a seu favor; nomõo.-lhe lllll tutor 
p;ua por elle defen-ill-os; mas aqui na guarda 
nacional queremos tudo isso entregue 110 me11or 'l 
São estas contradicções tão visíveis em l~gíslaço'io, 
que julgo evitadas pela emenda. 

Sr. pre.,idente, se queremos uma guarda na· 
cional que pr..,encba os fins de sua íustituiçào, não 
dt:vemos attender ao numero, mas às qualidades. 

Não fazemos mais do que crear batalhõe~ i ma . 
ginarios e muitos officiaes, qua~do deveria ser 
pelo inverso. Um cidadão qualquer influente que 
deseja ser coronel de legiã() ou commandante de 
um batalhão, não se embaraça com as qualidades 
legaes .:los guardas, vai alistaudo as pessoas pre
cisas, quautas forme um numero, e em uma lista 
informe os apresenta di:;tribtlidos cumo quer e 
entende para seu3 fins. Os presidentes das pro
víncias illudidos assim, e pelas informações das 
autoridlldes protectoras da pretenção do influente, 
não cura de mais indagações ; tambem quer servir 
ã. potencia central; sabe que batalhões se não 
levautão de momento ; sabe que se não fardão de 
repente; conta que tal bo.~alhão nunca se disci
plinará: porém suppõe tudo como deveria ser, 
approva-o, distribue os officiaes, da\ muit:J.s ordens 
a respeito , e tudo é uma fantasia ; essas pessoas 
que se dizem do pess.,al do batalhão, umas não 
se importào de obedecer os chefes, outra~ só com 
os postos para o exercício de sua mania, a in-
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fiuencia. Eu s~mpre olhei e olharei mais para o 
moral da guarda nacional ; para seu pessoal do 
que p:~ra o numero; que inter~sse virá ao paiz de 
ter 30 ou 40 mil guardas nacionae!', desr.rgaBisados 
C•'mo são, ~em t!lsciplina, sem o verdade•ro cunho 
da milícia cidadã? A vercsdeira força existe no 
d;scernimento, tere .- e liberdade delta. T~nbamos 
menor numero, mas seja este escolhido, ajuizado, 
livre e com os meios de se poder mantor l Assim 
teremos guarda nacional, e não prolatarios alis
tados e promptos a0s caprichos dos chefes, cal
cando a con>tituição , longe <íe a defenderem. 
'Vutarei sempre par<\ que a gulrda n:\eional seja 
formada de pessoas maiores de 2l annoR até 60, 
e para que D " qualificação da renda não se rela
cione esta com a qualidade de votar ou ser votado. 
Lutão contra esta inRtitnição livre os uossos 
costume~. de querermos as honras e gozos perpe
tues; e a f•tcilidade com a qual nomeatn<H! e demit
timos sem tento: nos lugares onde dã.se este 
arbítrio qua'i todo o cirladão de mais vista tem 
sido official ; e o que cingio no Brazil uma banda 
não torna ás fileiras. 

Portanto, senhores, creio que havendo melhor 
escolha, dando·se a maioridade como uma das 
flUalidades para ser alistado ; e a renda de 1008, 
sem a declaração de ser o cidadão votante ou 
elegível, t.eremos grandes vantagens: voto pois 
contra o artigo 5• e a favor da emenda. 

o St-. Souza. Franco:-A emenda do nobre 
deputado pelo Ceara não me parece sustentava! 
na partd em que elCige 21 aanos de idade para o 
alistamento na guardil nacional. Seria o moio da 
prival·a de unta classe numerosa de brazileiros, e 
classe em que de ordinario ha mais voluntarae
dadtJ e promptidão para o serviço das arma>~. 

Em regra, senhores, a guarda nacional não é 
senão corpo auxiliar do exercito para o surviço 
ordinario tJm tempo de paz, e para o Rerviço de 
C•tmpiinba em tempo de gu~rra; e se a constituição 
obriRa todos os braz.ile!NS a pegarem ~m armas 
em defeza da patria, é preciso satisfazer estt> 
preceitc> constitucional arm11.ndo a tnJos os bra:!:i· 
leiros desde quo >~ua oducllçl\o concluida a forçaR 
pbysicas o pe.rmittem. 

S•J fo:::se P<lS&ivel dispen~ar os serviços militares 
do ci<ladfio em tudo e qualqul!r caso, a .o~ thesuaros 
pudessem com as dP.sp~za~ neces11ariaR para um 
ex.)rcito permanente bastant>l para o Bt!rviço ot"di· 
nario e de ~tnorra, sa ros<tl conveniente fii•tuhir 
dúil trabalhos onlinnrioH para occupiir •·lr~ctiva
tnf'nttl nas Armas g:-anJe numero de cidaJ1los, e 
r.iio b•luvcsso niss•> grave pcri~o para as institui· 
ções liberaes, seria o mellJor 11yst~ma aqueUe em 
q11e empregando-se uns ext:lusivamenta nas armas, 
flcas,;em outrog totalmente livres <.16 seu rlls:im.,n 
sempre excepcional, sempre contrario aos direitos 
e garant1as dos cid•dàos. Mas, pois que o não 
pôde ser, pois que todo~ devem estar preparados 
para defenJer o paiz contra as aggreseões externai! 
e internas, é preci~o não estender a e:;clu~ão 
proveniente da renda e idade a ponto de dd:.tar 
fóra grande numero de cidadãos : é preciso quo 
todos estejão pr,,mptos para, na fôrma da consti· 
t•lição, pegarem em armas em de!tza da patria. 

O Sa. CA.RVALRO E SlLVA.:-A guarda nacional é 
uma milícia qualificada. 

O Sa. SouZA. FIU.Nco:-Eu níio comprehendo 
bem a expre,;são milícia <fUS.liJicada, porfim com
prehendo a constitui.;ào, que exige que todos 
peguem em armas para defender a patria, e en
tendo que esta obrigação não se linlita aos que são 
cidadãos activos, 1r>as chegue a to•ios os que 
gozào as V:\ntagens da sociedade. Ella protegd 
o cidadão desde que nasce, este lhe deve sua vida 
e esforços desde que pOde manejar as armas, isto é, 
desde os 18 annos, e faço excepção da idade ante
rior sõmente em beneficio da educação litteraría, 
mercantil, e dos oflicios mecaoicos, porque, além 

do serviço das armas. precisa a sociedad<o! muitos 
outros para que deve dar tempo aos cidadãos para 
se habilitarem. 

E não se diga que SP.ja isto militarisar o paiz: 
nii.o, e com os povos adiantados em civilisação 
~ompr.ehendo que q~em quer evitar a guerra 
Intestina ou estrangeira, ou habilitar-se para a 
suffocar s~ prepara na paz, e tem os cidadiios todos 
alistad?S-. O meio porém de evitar a militarisação 
d~ . ~a1z e consl!rvar as guardas nacionaes ou 
mthetas co•n todas as garantias no tempo de paz, 
e sujeit~l-a á. severa disciplina no tempo de guerra. 
A~s1m fazem o~ Estados· Unidos, onde . os mili· 
cianos são cidadão~ durante a paz, porém soldados 
durante a guerra. 

Se se tratasse de um paiz muito povoado e rico. 
eu me inclinaria :i maior dispensa nl\ idade, e á 
exigencia de rend>~. superior em os chamados á 
guarda _!lacional. Mas entre nós, que não temos 
populaçao, e que somos pobre~. especialmente os 
habitantes do interiur a adopção do principio de 
mais idacle, e mais subida renda tornaria pouco 
numerosa a gu.uda nacional. E quaes os illconve· 
nientes, senhores? O principal seria o se redobrar 
o serviço sobre o pequeno numero alistado, e nós 
todos sabemcs que tem sido em regra tão p~sado 
o serviço d4 guarJa nacional. sobretudo nas 
praças do litoral, que, primeiro que tudo, é neces
sario alliviar a povuhtçào e dar-lhe occa~íão a se 
occuparem de seus Lrabalb.;~s domesticas, e . o 
unico meio de o fazer é dividir o serviço da 
gu .•rdn uacional por m•üor numero de pessoas. 
A' vista do que expuz, voto paio artigo tal qual, 
sómentc com a minha emenda, que em lugar de 
16 annos exigtl 18 nonos "Para o alist.1mento na 
guarda nacio11al. 

O Sr. Oa.rTa.lho e SJlTu:-Sr. presidente, 
sinto bastante de ir por esta vez contra a opiniãO 
do nobre dtlpUtlldo que combateu a emenda, 
porque de certo seus conhecimentos são tão t:::p<l· 
riort1s aos meus, que serã preciso exceder-me para 
rebat~r suas opiniões; mas perdoara o meu nobre 
antig<J quu lhP. d1ga que destl\ feita niio raciocinou 
com " r"ctidão e JUSLíçn que costuma. 

Sr. prMidt~nte, fiU creio que um dos argumentos 
do nol:lre dtlputado contra a emenda, quanto á 
idadp, foi que-nlio exigia para que f"sse militar, 
para qu11 se preRti\Rse serviço, a idade maior-; 
por•! UI! bastav~ que houvesse a eapacidado phy,;ica 
de supportbr o mallcia. 

O SR. SouzA. FaA~co dá um nparto que não 
ouvim·J~. 

O :>a. CARVA.LHO E StLVA. :- Creio que foi este 
a arguu:ento; quand•l fór in<:>x••ctv , rogo ao 
nobrtl deputado qu., me ajude, porque só Jesej.> 
r~sponder aos seus argumeo~vs com toda a pre
CIS>lO. 

Sr. presidente, para 1• linha, ou para uma 
milícia a respeito da qual nãu se exigisse outra 
qualidade mais do que a força physica, eu con
cordaria com o orador a quem r~spondo, 6 diria 
que deviamos somente calcular essa força, esse 
est><do da nossa mocidade, para alistal·a na 
guarda nacional ; mas todas as vezes que não 
queremos só esta condição, mas tambem a liber
dade bem desen,olvida, e uma renda certa para 
a guarda se fardar, uma indepeadencia a toda 
a pr,\-·a ~-tara não ser escravisacto pelos comman
dantes n.em pelos partid<>s politícos, para obrar 
intelllgentemente não deve-se querer sómente a 
qualidade physica. 8e o nobre deputado attende 
sõmetite a esta qualidade, então basta que o 
brazileiro seja recrutavel para pertencer á guarda 
nacioaall O contrario se requer porém ; os que 
não podf!m ser forçados ao serviço de linha pelos 
sec.s ~rt~s, seu estado e condi;;ão e indep~ndeocia, 
são verdadeiros guardas a quem se deve confiar 
a segurança publica. Na força de linha podem 
se alistar voluntariamente desde 14 ~anos : logo1 
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as forças physicas nessa idade e entre nós estão 
bem desenvolvidas : e se é essa a qualidade 
exigida para a milicia nacional, devemos alistar 
de 14 annos, ~;egundo o pensar do nobre depu
tado. 
•Ô Sa. PE."<NA :- Mas é voluntariamente. 

O SR. CARVALHo E SILVA : - Para a guardn 
nacicma 1 não se recruta ; mas ninguem concor
dará que sejiio guardas nacion~ses os meninos de 
14 annos. Entendo que as qualidades para ser 
guarda nacional são mais relativas â fortuna e 
ao moral do que ao pbysico , é qualidade subor
dinada âs primeiras. Ea antes quero que um 
guarda nacional tenha intelligoncia, moral e bens, 
para que se torne independente, do que tt-nha 
força pbysica. Portanto o primeiro argumento do 
nobre deputado está respondido. 

A razão por que exijo 21 annos e quo com 
essa idade preencho as condições da força physica 
e liberdade no obrar ; o cidadão desta fórma 
caracterisado não sujei tar-se-ha ao predomínio do 
commandante, podera dirigir-se, o que não sue
cederá com os menores. O nobre deputado quer 
que sejão os menores de 18 e não de 16 chamados 
ao serviço da guarda nacional! Não vejo uma 
razão convincente destes dous annos de aug
mento ; ambos nestas circumstancias são menores? 
Diz que aos 16 não estão completos em educação? 
Para ser admissivel essa distincção do nobre 
deputado seria preciso mostrar que em todo o 
jmperio os moços estão educados llOS 16 annos. 
Na córte e em ~Jguma província cuja illustração 
está multo adiantada poderá eer assim ; porém 
em outr11s, aos 20 talvez ainda se esteja nos 
rudimentos. 

O que eu quiz com a minha emenda foi não só 
marcar a idade precisa e a renda, como dar 
liberdade e independencia a guarda nacional; eu 
não qulz quP., St!gundo o metbodo qu~ temos 
seguido, os guardad nacionllPS sejáo un" perfeitos 
soldndos de milici!\s, porquo estes nem ao mPnos 
pol1ião fazer reflexão alguma a s~:us cou1man· 
dantm,. 

l'em ncontfcido que estes 1nenoroa que n1io co. 
nhecem as disposiçüGB dRs lei~, quo não têm 
reRponsabilidade nlli:uma, m1u oulo aujflitoa âs 
penas. Nós tl'm::>s vi~to crime~ commHtidos por 
menores, e a punlçao t! sempre uma ~xcepçdo da 
lei, " quo nüo ac(ontecorà corn a guarda nacional, 
quo !ór de mniorrs. D t>mai~, o que ganh•1mos com 
Ruardus nacioDIIf\f\ t;rndos dos mtonores? Creio 
que n bondn<lo da gu11rJa nncionnl ni\o está no 
numero, como tenho dito. 

Eu enttndo que a ~uarda nacional tem a su~ 
bon•11lde na boa qualificação, a qual não pôde 
e:üstir senão nos cidadãos que teuhão discerni
mento e a verdadeira renda. A respBito da renda 
estamos concordes ; eu não quero que seja mais 
de 10011, porque a exigir-se maior renda os qua
lificados ver-se·hiio em grandes embaraços. Eu 
concordo com as idéas da nobre commissão, mas 
Rào reprovo o emprego das palavras -para 1:otar 
nas eleições primarias-, P<•rque a qualidade de 
votnr ou ser votado não deve entrar na confecção 
da lei da guarda nacional ; essas qualidlldes serão 
marcadas na lei de eleições. 

Eu _estou _concorde com o meu amigo quanto 
as 1deas capttaes ; quero uma idade e uma renda, 
como clle ; mas urna idade que me segure a 
liberdade, a independencia. Eu fujo da mi
nortdade do guarda nacional, e por isso não 
quero tambem sujeitar s guarda nacional a ter 
officiass menores, porque não temos legislação 
que dê qualidades civis aos ciJadãos senão 
quando elles são maiores, e niio sei porque 
teremos excepção a respeito das guardas na· 
cionaes. Creio que fazemos um grande serviço 
dando (l gaarda nacional mois independencia,juizo 
o liber<\ade. 

D11-ndo-se a materia por discutida é approvado o 
~ 1• com a emenda do Sr. Souza Franco. O§ 2• é 
tambem úpprovado. 

São approvadas sem debates os seguintes ar-
tig•)S: 

«Art. 6. • Exceptuão·se • 
« ~ 1.• Os senadores do imperio. 
« • ~ - · Os conselheiros de estado. 
<< • 3.• Os officiaes do exercito e armada, tanto 

effectivo~ como reformados. 
« § 4.• Os clerigos dt! ordens sacras e quaesquer 

religiosos. 
« s; 5.• o, magistrad ~s vitalicios. 
" ~ 6.• Os carcereiros e seus ajudantes que 

tiverem titulo vitalício. 
« ~ 7.• Os que por molestiss cbronicas e lncu· 

rave1s se acharem inbabilitados para qualquer 
serviço. 

« Art. 7.• Na lista da reserva serão incluídos, 
quando não se prestem voluntariamente ao serviço 
ordinario : 

« ~ 1. o Os maiores de 50 annos. 
« ~ 2.• Os que por enfermidades julgadas lncu· 

ravets se acharem incapazes do serviço ordi
nario. 

« ~ 3. • Os advogados, medicas, cirurgiões e 
boticarios que tiverem litulo legittmo, estando no 
exercicio efiectivo de suas profissões. 

« ~ 4.• o~ officiaes•dos extinctos corpos de mi
lícias que não v~ncem soldo, ordenanças e guarda 
de honra que tiverem patentPs, não sendo todavia 
obrigados a aceitar postos ou exercício nn guarda 
nacional que seja inferior ás graduações de que já 
gozão. 

« ~ 5.• As praças de pret reformadas do exercito 
e armada. 

« Art. 8.• Nos lugares onde hot1ver sutnciente 
numero de ~~;uardas da reserva formarãõ compa
nhias e secções separadas, com officiaes proprios, 
ficando addidas aJs respectivos batalhões e 
corpos . 

• Art. !l. • Sdriio dispensados de todo o ~ervíço 
da guarda nacion•l, não obstante acharem -se 
alist .. dos, '}uando voluntariamoJnte SP. não prestem: 

« ~ L• Os deput:ldcs .l. assembléa geral e os 
metllbros das assembléas pro\·inciaes . 

« ~ 2.• Os ptofe~~ores e os estudantes matri
culnlios nlls cursos jurídicos, escolas de merlicina, 
scminarios epi~copnes. e outra!!· academias ou 
escola~ publicas, corntanto quo etl'oJctivamente as 
fr~ •lUI':Iltem. 

« s; 3.n A~ pessoa~ eíleclivamente empregadas 
no s~rviço interno dos hospitaed e outros estabe· 
locimentos de caridade. » 

Entra em discussão o s eguinte artigo 10. 
« Serão dispensados do serviço orJinario, não 

obstante pertencerem á. lista respectiva, quando 
voluntariamente se não prestem : 

~ § 1.• Os chefes das repartições publicas. 
« S) 2. 0 Os -vereadores etreclivos das camaras 

muntcipaes. 
« SI 3.• Os empregados das administrações e 

agencias dos correio~ nas cidades e villas. 
« § 4.• Os administradorP.s de fabricas e fa

zendas ruraes, em que não residirem seus donos 
e contiverem mais de 12 escravos empregados. 

11 SI 5.• Até dous vaqueiros ou feitores debaixo 
de qualquer de110minação, das fazendas de gac1o 
que produzirem mais dtl 50 crias annualmente. " 

o Sr. Souza l<'ranco:-Tenbo de pedir á 
commissão que formulou o projecto que discu· 
titnos, seu auxilio em favor de um paragrapho 
additivo que vou apresentar. Eu entendo, Sr. 
presidente, que ha uma classe no paiz em favor 
da qual é necessario tomar alguma providencia, 
e a vou propór. E' recGnbt~cido geral:nente, e 
com sentimento de todos , que o commercio 
do imperio eatâ todo DllR mãos de estrangeiros 
( apoiado•) , e que muito convir• o cbamal-o 
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quanto fõr possível para mãos nacionaes (apoia
dos), e o meio qutl me occorre é favorecer aquelle~ 
que se dão ao tirocínio desta vida, porque é a 
prcJfh:~são de caix~iro o so1ninario dos commer
ciantes, e emquanto os brazileiros encontrarem 
tantos obstacnloR á sua Mnservação nest• carreira, 
não é pos:.;ivd esper&r Qlltl ell~~ possão sustentar
se na profissão do commercio. E como um dos 
graves obstaculos á vida de caixeiro é o serviço 
da guarda nacional, eu proponho que sejão dis· 
pen,ados delle todos os caixeiros das ca~as de 
commercio menores de 21 annos. 

Digo caixeiros das casas de commercio, porque 
como se está confeccionando o codigo commercial, 
é de esperar que se designe o que são casas de 
commercio, de sorte a não estender este favor a 
todas as ven•jas, botequins, etc., que, se em 
verdade dão lucros, não constituem profissão com
mercial de grande futuro para o paiz. 

Dip:o os menores de 21, porque não tenho 
intençõe~ de favorecer a classe do commercio em 
geral , lançando a carga do serviço sobre as 
outras, mas simplesmente dar tempo aos jovens 
a que se habilitem no commercio. Depois dos 
21 annos, ou já siio socios e patrões, ou já tem 
nelles tanta confiança os patrõt!s que os náo 
despedem facilmente, mesmo por que a iaade os 
garante contra as seducções frequentes em occa
siào da libfrJade que lhes dá o s erviço militar. 
Ent•iO podem-se conservar no commercio sem 
favores especiaes sempre odiosos. 

E niio ha razãt> P>lra t•Jmer tanto os abusos que 
podem provir desta dispensa: primeiro, porque 
não é tão grande o nutr.ero dos caixeiros brazi· 
leiros menores de 21 annos, que fação grave 
falta ao sorviço; a segundo, porque, estabelecida 
como vai ser a qualificação por meio dos ca· 
pitães de cornpanlüa e chefes de batalhão, e segdo 
estes vitalícios e intcre<sados no augmPnto do 
numero de seus subordinados e ~ua di~ciplinK, 
não se pôde receiar que consintão clispen~ados 
guardas que elles devem saber que não são 
caixeiros effõctivos ou menortls dt~ 21 annos. 
Espert. que a camara se digne upprovar este 
favor concedido á class~ dos caixeirorJ bmzileiros 
como u:n meio de fuzer os naciou11~s mais parti· 
cipautes das vantagens que offertce a protluào 
do coonmercio. 

E' lidu e approvada a seguinte emenda additiva 
do Sr. Souza Franco: 

« SI G.o Os caixeiros de casa de commerclo que 
forem menores de 21 annos de ídado.o 

O Sr. Rodrlguc• doa Sunto• :-Sr. pre· 
sidente, não possu deixar de agradt~cer ao nobre 
deputado que me precedeu a ~Apresentação desta 
n1edida, que eu julgo dt! absoluta necessidade. 
A casa sabe que uo auno passado eu pleiteei 
muito para a adopção de uma medida semelhante. 
Quanto se tratou da discussão da le1 do orçamento, 
eu e alguns de meus nobrõs collegas apreseraLámos 
uma emenda uo intuito da permittir aos nacio 
naes a entrada para o commercio, facilitando-lhes 
introducção cumo caixeiros u11s casas de com· 
mercio. 

A camara então julgou que a entrada dos brazi
lcir•>s na profissão do commercio era embaraçada 
pela falta de protecção da legislação do paiz a 
respeito dos brazilo!iros que se dedicào a esta 
distincta e importante carreira. _ 

Sr. presidente, é inquestionavel que a V1~a do 
commercio entr11 nõ.s principia pela prolissao de 
caixeiros; esta é o. e!lc11la. pratica onde todos SG 
habilitão parll um dia serem negociantes, e por
tanto é certo <tUe todo aquelle que não tiver essa 
escola pratica fica excluído ipso facto da vida do 
commercio. A camara deve estar convencida de 
que a admissão dos nacionaes nessa escola pratica 
é difiicilima, e as razõeR que difiicaltào essa 
admissão são em minha opinião muito patentes; 

TOKO t 

um" dellas é a necessidade que têm os nacionaes 
de se di strahirem do serviço das casas de co:o· 
mercio para se applicarem a diver:~os serviços 
P?blicos para que são chamao!o!l, e do>s quaes não 
sao d~:,spensad~s pela leg1slaçao. A outra razão, 
qu" necessariamente deve t er muita força, é a 
sympathia dos estrangeiros uns pelos outros 
{apoiados}, sy o np~thia que aliás acho muito legi
tima e até certo ponto louvavel. 

A camara sabe que o corpo do commercio 
não tem entre nós feição alguma de nacionali
dade; elle é cowposto em sua maxima parte de 
estrangeiro)S ; e portanto é muit·J natural que 
os negociantes estrangeir.>s sejão levados por 
essa sympathia, que já reconheci ser muito legi· 
tima, a chamar de preferencia parn suae casas 
o~ seus compatriotas que vêm buscar fortuna no 
paiz. Temos pois dons obstaculos bem pc.derosos 
que imped~m a entrada dos brnzileiros no com
mareio. O resultado deste estado de cousa~ é que 
o commercio no Brazil, que o cvmmercio nas 
principaes praças do Brazil é C•>mposto em sua 
grande maioria de estrangeiros. (Apoiados.) 
E~te estado de co~:~sas é fillJo ua legislação do 

paiz, é filho do abandono em que têm estado os 
nacionaes, é filho da permanenc1a desses obsta· 
culo<~ quo impedem aos naclonaes a entrada para 
o commercio pelo caminho unico da profissliú 
de caixeiro . Se acas•> nõs não tomarmos alguma 
providencia para destruir <> Sses obstaculo~, teremos 
que o commercio continuara a estar entreR;uo 
inteirament'J aos estrangeir·•s. (Apoiados.) Por 
ventura convirá ao p:liz, debaixo de qualquer 
rel~ç!lo que con~id~rP, qu~ continuo! o commercio 
a ser . pos >uiJ<•, p1·incip~<lmente em sua gran•ie 
maior1&, p~ los estrang ~iros ? Ce :ament~ qno 
não {apoiados): nós saiJCm•>s, Sr . ;>residente, a 
grande inliu~ncia que oxerc~ no pa1z o com· 
mercill ; é uma das clas~es que te01 uma acçio 
muito efficuz " poJeru:<n nos n~gocios do nono 
paiz. e polrtnntu a aolmlni~traç .\ c) pnlllicll que 
•tUiZt!r contar com umtl co>~perKçlio proveitosa e 
iudt<fectivel dR parte do comm~rcio, deve desejar 
que- elle tenh·• iuLeressuM hnmngeneoa com os 
intereas•ll do paiz : maM eua homogeneidade de 
intarlla&ea não pótlt! .,xiMtir sempre que o com
mareio fór em Mil& grande matorla ax~~rcldo 
peloa eatr11ngelroa. (Apoiados.) n. lnter.JUAII dos 
estr11ngeiros ul'm Mempre podem ser conclllaveia 
C•.onl OB do paiz . D•lmllill, Sr. preei.1ente, •levtlmoa 
destljar que Me facilite uma industria tao lucra· 
tiva1 e nobre aos noasoa compatriota>~. Sabemos 
qud a protlesão do commercio produz Rrandea 
vantagens, avultados Interesses; e se nõ~ que
remos que os brazileiros adquirão por melo da 
iod11stria, os meios necessarios para eenseguirem o 
seu eugraudecime~ottJ e o engrandecimnto <.lo paiz, 
devemos desejar qae teu hão f rance. entrada na pro
fissão do eommtll"eio, para obterem aquelles meios 
que esta profissão fornece geralmente Aquelles que 
se dedicão a elle. Eu nàu posso deixar pvrtauto 
de applaudir um11 medida que vem modificar o 
actual estado d~ cousas, que vem habilitar os 
brazileiros para entrar ua profissão :lo com
mercio. 
s~m duvida, Sr. presidente , que o serviço da 

guarda nRcional distrahe muito e muito os cai
xeiros da applicação continua qae devem ter ao 
serviço de seus amos; portanto é natural que 
aqu.,lles que têm casas de commercio no Brazil, 
1oào desejando que seus caixeiros sejão diolra
hidos, procurem de prt!CerGncia 0:1 estrangeiros. 
E' esta uma das uzões por que nos vemvs que 
ba grande difficuldade em estabelecer-se um joven 
brazileir i> , em couseguir -so que teohR entrada 
para essa escola pratica das c:tsas de comm9rcto. 
Todos que têm procurado estabelecer um joven 
brazileii'O em uma casa de commeocio sabem as 
dilliculdades com qae têon de lutar para acbar 
uma que o queira receber, e a razão é princi· 

45 



Câmara dos Deputados -Impresso em 13/01 /20 15 16:53 - Página 9 de 10 

35-i SESSAO E-'1 1 ~ OE JUNHO DE 1:::>46 
palmente esta ou pelo menos é a que s~ allega 
para recusar a atlm_issão ~e um brazaleiro co~o 
caixeiro- T<>Ja mejld>l po•s que tender a destruu 
este obstaculo é unJa medida essencialrnente na
cional uma medida essencialmente protectora 
dos i;teresses dli mocidade brazileira. qu<~ muito 
nos cumpre promover e prospemr. (Apoiados.) 
A medida offerecida pelo> n.:>bre deputado peJ() 
Pará tende a dispensar do serviço da gns.rda. 
nacional os cai~eiros menores de ~1 aunos da 
idade. 

Portanto a medida a que me r.~firo é e:>sen
cialmente protectora_ e incontestavelmente boa; 
entretanto, Sr. presidente, querendo eu toda a 
protecção aos brazil·ürog para quo tenllão franca 
entrada no comUiercio, não p.:>sso deixar da f,.zar 
algum reparo sobre a genea·alidade em que é 
cuucebida a emenda do nobre deputado. Ell. 
cuido, Sr. presid~nte, que com a faciltJade que 
ba entN nós de flbUilar de tudo, muitos escan
dalos e desvios IIJ:lpare;:eráõ se acuso for appro
vada a medida tal qual foi offer<Jcida. Creio que 
me não enganarei, Sr. pre~idente, se disser que, 
approvantio-se a medida na generaliJade em que 
está concebida , sem alguma pru·ieot6 e betn 
pen,;ada moditicaçl,,, muitas casas commercia.~s 
haverá aqui e nns outras provincias que tenhão 
01atriculado~ como caixeiros um numero de indi
VIduas sufficiente>~ talvez pa.r;1. compór uma secção 
de compauhL1 da guard >l nacionu!. O espirit·J de 
plltron8tCJ póde tnnto entre oós, tem elle infeli~
mente tanta força! ! Se o vimos inva·1ir ousa·la
mente as repartições publicas, e nellas algum&s 
vezes dominar C<>ulo quasi ~>Oberanos, como nll.o 
devemos r eceiar que com muito maior facilidade 
domine nas cnsas do cotnmercio? Quão facil 
nüo será a todos aquelles que quizerem isent•r 
seus filhos do serviço da guarda nacional pedir 
ao gerente de uma casa c<lmmelcil\1 uma matricula 
d•1 caixeiro para. seu filho 1 E se i><tn é tii•l 
presumível que ac<Jnteçu, se quasi p·1demos asse· 
verar que acontecerá, não será prudente e acertado 
que previ11amos taes a~usos, ndopt•lndo algu111a 
modificação que estorve~ difficulte a verificação dos 
i:lconvenientos que enx-1 a·~o n•l l:(eneralidade com 
qU<l foi la11çada a med•da propost'' pel•l n.1bre 
dP. putado 'f Adopt •nJo poit1 em toda a plenilude 
o principio, deseJando mesmo dar-lhe mais exteosa 
e completa reallsaçll.o por meio de outras medidas 
que comb .•tlio o outro embarnço quo não póde 
ser actunlmc,\t~ combatido, Isto é, a sympatltia 
de :;rande numero de c<>mm>!rcianteR Mtrangeir·18 
para com 8ell>~ ec1mpatri ;ta .. , ~ymp:.thia que na 
alinha opinião cuuc .. rre muito poJerosam•·nte 
para a r ~j ~içii.o do!l brnz1\dros na>~ ca:~as d•l cum
(Jiercio, n>io posso entretanto deix •r de prop6r 
alguma modilicação ao mvdo porque se quer ç,;n
seguir a realisação pratica des te principio exarado 
na emenda offere.:ida pelo nobre deputado pelo 
Para 

Eu estou, Sr. presidente, q11e neste sentido, 
o . q uc . d_? melbor s e póde fazer é adoptar a mesma 
d1spos1çao approvada o anno passado na lei do 
orç,•mento, 1sto é, dispensar do serviço da guarda 
nacional até tres individuas brazileiros que 
fõrem caixeiros de casas de negocio, em qualquer 
das praças eommerci>Aes do imperio, marcando se 
em regulamento o numero de caixeiros que go
zaràõ d~ste indulto em relaÇiio á impvrta.neia 
das casas de commercio. Limitando-se a disponsa 
ao maximo de tres caixeiros, não pó:ie ser grande 
o desfalque dos individuas que devem prestar 
serviço n '1 guarda nacional, e evita-se o abaso 
que demonst-rei poder resultar da gener<ilidada da 
medida. (Apoiados.) Embora veja o nobre dapu.
tado o correctivo na maneira porque passa a ser 
feito o alistamento_ dr.~ guardas nac1!'ndes, appro
vando-se este pro]ecto, eu não ereto que pur si 
só eUe seja bastante ; porq11e se acaso os eapitãea 
de companhia sã') 03 encarreg~tdos do alistamqnto, 

e o nobre deputado cuida q1te o zelo desse~ 
offi ~ia.~s para augmentarem quaut•) for possível 
a for_ça de suas compauhias ha àtl lazer com que 
se nao dé ·n os abusos quo3 eu receio, direi que 
esttl zel•l ,;erá impotente á vista dos muitos 
manej •)S que ;c podytn inveutar par.• o inutilisar: 
e Ulais im potento,l ainda ser à quttndo fór contra
riado pela disposição express>\ da lei. A lei diz 
qnt3 são Ji;pJnsados da guarda nacional os caixei
ras menores de 21 annos, por cunsequencia não 
Lêm os capitãl\s de c"mpanhia qu~ entenJer c• ·m 
11s casas que Lém grande numera de caLte iros 
llleaiO::'o.lS ds 21 e maiores de 18 annos. O gerente 
da casa dirá : --a. lei _nii!> limita o nume1·o ; posso 
ter 20, :30 011 maus caJXE)lrOs, posso por puro ca
pri.;ho tel-os em numero superior ás minhas 
nf> rossidad<Js ; o qne vos importa se tal é o meu 
g.; ,; to. Se v prejuízo, se o na, é só m eu ? Não 
tundes uada qud r~gularisar sobre isso; na. le
gislar,i\o é fraM?. e indeterminada a isenção a 
t .. ..-or d 1 !1 caixeiros, por consequencia níio vos 
deveis importar que eu tanha. .20, 25 ou ao caixni
ros-; e o capitíio da companhia nada lhe poderá 
r esponder, porque com effeih> a lei autorisaria 
este abuso. Por isso não posso despir-me do 
recoio que mani!estei em presença e pelos simples 
effdito de~te correctivo offerecido pelo nobre de
putado. Tenho mais fé nu correctivo que pro
curei n11. lbnitação do numer(l de caixeiros que 
d~vem :ler dispens~~odvll para •IS casus de commercio. 
(Apoia..los.) 

Ta<ubem nl'io po~so adaptar u generalidade da 
ex:press,\ol de-ca>as de COillmerciu-tal q•1al se 
encontra na emend11 tio nobre d;:putaJo. Elle 
q••er >~ujeilKr esta expressão a qualquer d;;linlçl\o 
que o codigo do commercio que acutualmente se 
di11cute no e"nado venha a dar da expre>~siio usual 
-cl\sas dt! commercio-. Eu premmo que qualquer 
que >~~ja csl>l dP.firliçiio, ha de ser ur.cesilaria1nente 
limitativa, em relação i\ merlid~ qu& occupa nossa 
attenção, ou por outrA, ba Je vir a restringir o 
numoro di! ca~ns que nctuHimi!Rto gm:i\o do titul<> 
d~-camnlurda•l&-. E' miuha opiuiiio <4U<l e~to 
bomeficio se c~t<Jnda a qualquf'r casa d•l tl~R·lcic•, 
de qu,dquur eRpeCÍ6, Quer,t i~enÇiiO no\<) HÓ pura 111 
grandetl cas:\~, conw pl\rl!. toda~ as loja11 d11 f,•z•ntill, 
armnranhus, e P>lra u.~ propri1111 tllVérna:~; por• 
que todos et1tut1 uogo.:ins sl<o muito intt~reasantell. 
muito lucrativos, e de todo~ 11\lo~ !!stdo expulsos 
uM nacionaus. (.-tpnindoS'.) C·•lll<> QU•·ro <jU<l oa 
nacionacs conct)rrno na P"rccpçào <lo~ lucroM tlesta. 
in.ltlStria, d•! Vt> •wcc B~llrinm .. nlll lacilitnr·lh• ·s n 
ontrn·la para a umca pral!ssào que entrt> nós da 
aw h abala tuçú-•s necus>ari.IS. 

N•io adrmtti roJi poi~ a hléa lin-1itativa Jo nobre 
Ut1fJUta.Jo, que se Cüntém e occulta debaixo; da 
expr•!ssào-casas de commerc:io-, porque entendo 
qu., devendil ser muito r estricta a definição de
casas de commercio-proprismeute ditas, que virá 
a ser aduptada no codigo commercial, ficão ex· 
cluidas deste hvor todas a:~ ca,as de negocio qu~ 
não ~e puderem com prebenJ~r debaiX·J d& ex
pressão-casas de eommercio-; e eu que não 
qaero esta limitação, e11 que desejo que este 
t .vor s eja extensivo a todcs as casas de negocio, 
qualquer que seja a sua natureza, hei de propór 
uma emenda que modifique, neste sentido, a 
emenda do nobre deputado pelo P<~rá. 

A' vista pois das razõel! que tenbo expandido, 
vej <J·Die forçado a fazer uma modific!lçào á 11menda 
do nubre doputado. Hei de esperar peba obser
va<;ões que a co1nmissão tiver de fazer a este 
respeito ; e attendendo-as como costumo, he1 de 
J.e\.enninar o mell vot·> em presença das luzes q 116 
essas observ;~çõas me hão de dar . 

oa-.;rece a seguinte emenda que é apoiada: 
« § 6• Até tres caixeirJs das casaR de R&· 

gocio nac1ona~s e estrango.iras.-Rod,·igues dOI 
Satltos. • · 
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O Sr. Forretra Penna:-Eu vou inteira· 

mente de accõrdo co~ :~quelles senhores que 
entendr m ser n~ce_ssarw dar alguma protecção 
aos moç<•s brazlle1ros que se dedic:io á vida 
do_ ccmm.ercio, começando pela prúfissiio de cai· 
:x.etros, afim de _que não fiquem de peior condição 
qun os <'S trangelr<• s ; mas sem haver co1.ferenciado 
com . os_ weus co !legas da com missão não posao 
expnmtr o seu modo de P<'nsar sobr~ ll importante 
lll:lter_ia da emenda do nobre deput•ldo pelo Pará, 
e mutto menos sobre o additan1ento offerecido pelo 
nobre deputado por S. Paulo: manifestarei comtudo 
a minha opinião individual. 

Pret~nde o illustre aut.; r da eme1 ~da que fitJuem 
isentos <lo serviço ordin·•rio da ~uarda nacional os 
caixeiros cnja idade nii:o exceáer de 21 annos, 
suppondo lJUe o no-ro codigo do commercio defi
nirA o que st-jão-casas de commercio-de maneira 
tal que só venhii•l a gozar este fav0r aqu~lles que 
se :>charem efft~ctivamente empregados nas de 
grosso trato, ou naqu~llas cujos donos forem 
negociantes matriculados ou pos~uirem fundos de 
certa importanciR : mas tal definição é qua não 
podemos contar dAsde já porque observa-se que 
membros mui respeitaveis do seuado sPguem 
opiniiio diversa, sustentaudo que, como commer
ciante se deve considerar todo a~uelle que tem 
o direito de comprar cu vencter quaesquer objectos; 
c como casas de commercio, não só as de grosso 
tr,lto, mas tambem aquc1las onde s~ vende a 
varejo, os armarinhos e ainda as tavernas. Já 
se vê pois que a prevalecer esta opinião, terá a 
emenda effeitos muito mais amplos do que pre· 
sume o aeu autor. Tambem obs~rvo que a sorem 
isentos os caixeiros, por mais fortes razões deveráõ 
ser os dunas das casas e seus guardas-livros; mas 
ninguem dirá que seja possível, nem mesmo 
conveniente, que o favor se estenda a classes . 
tão numerosas, e que devem ser das mais inte· 
reasadas no servi.;o d11 guarda nacional, que se 
redu1. quasi sempre á mantença da ordem no 
interior das povoações, e a defesa e guarda das 
mesmas casa11 de commerclo . 

R11conheço que na cOrte acha-se a guarda na
ci()nal sobremaneira oner11da de serviço, e que 
por esto motivo sotrrem prejuizo os negociantes 
cujos caixeiros são frequentemente distrahido:ts de 
suas occupaçõe!l : não duvido quo o mesmo acon· 
teca em algumas outras praças commerciaes com•J 
na Bahia, Recife, Maranhão, etc., mas nAm 
presumo que este estado de co usas seja permanente, 
antlls espero chegue a época em que a força de 
linha e policial seja sufficiente para esse serviço, 
nem me persuado que em todo!l os pontos do imperio 
lenhão os negociantes iguaes razões de queixa, 
porque em muitos delles é raras vezes chamada 
a guarda nacional a ef!ectivo serviço. Se porérn 
passar a emenda, que é ainda mais ampliada 
pelo additamento, succederà que tendo sómente 
ern vista favorecer Aquelles que são realmente 
dignos de protecção, façamos extensiva a isenção 
a todo o caixeiro da mais pequenR taverna. E 
será isto conveniente? Sara mesmo justo que 
toda essa class~ fique isenta do serviç" sendo 
a elle obrigado o artista, o jornaleiro que vive 
do seu trabalho diario? Creio que tal não póde 
ser a intenção dos nobres deputados. (Apoia
dos.) 

Outra objecçào que se me offerP.ce consist~ na 
distincção que a emenda faz da idade dcs caixeiros, 
porque realmente não descubro razões que a jus
tifiquem. Se a isenção é oecesaRria e justa até 
ã idade de 21 annos, por que o não será além 
desse prazo' Se 1e <}1\t>r r.ttender aoa intereaa11a 
da caaa commercial, parece que a laeuçlo dever!~& 
ser antes conr.edid.a ao caixeirll mala ldoao, mala 
pratico nos negoclos da casa, e que por lsao meamo 
se presume mais digno da confiança do amo ; 
entretanto espero que o nobre deputallo desenvolva 
mais amplamente seu pensamen•.o 

Em summa, parece me, Sr. prdsidente, que a 
emenda uão póde ser approvada na generalí •1ade 
em que ~St'Í_ co ncebida, porqu11 daria lu:.;at a um 
extra·,rdutano desfalque na guarda nacion11l com 
grav•l JetrimAnto do .s~rviço publ_ico. Se porém o 
uobro deputaJo a red1g1r de mane1ra tal que isente 
sómente os principa~~ caixeiros das casas de 
commorcio de certa ordem, talvez tenha o meu 
voto, porqu •! r•!conheco, eomo já. disse, a neces· 
si~a·je de conceder-se·lh~s algum favor. A mesma 
le1 que re!?ula _o recrutamento para o exercito oão 
c.Jncede 1~ençao a tú ios o., individuas que a 
ernen~a coomprehende, e esta só razão parece-me 
suffictent•) para que ella seja muito modifi~ada. 

O Sr. Souza Fran.co:-Felicito-me de que 
fossP. gera\ment~ apoiada a idéa geral dd minha 
emenda, e niio er~ !)Ossivel que o não fosse, 
quando é rec:onhec1d.;. a necessi•1ade de naciona. 
lisar o comrnel"cio do imperio, fazendo parti
cipantes de suas vantagens maior numero de 
brazileiros. 

Não devo comtudo omittir que em regra não 
são os nascidos em qu .}quer praça cr.mmercial 
os mais qualificadtl8 para serem nella caixeiros, 
e que as relações, os habitas, otc .• são embaraços 
a que se sujeitem ao duro tirocínio da vida, e a 
que nelles t enhão toda a confiança os patrões. 
E o mesmo acontece em t<:~das as praças da 
Europa. Ora, accrescente-se a estes embaraços o 
serviço da guarda nacional, e teremos a razão 
do limitado numero de caixeiros brazileiros nas 
prRças do i:nperio . O favor que proponho póde 
servir para aquelles dos nascidos no lugar que 
sa sujeitarem aos trabalhos da profissão, e para 
os que de uns lugares do lmperio viio seguir em 
outros a profissão de caixeiros, para os quaes o 
unico embaraço é o serviço das armas. 

Noto, Sr. presidente, que a minha emenda 
seja combatida por motivos oppost•ls, pelo hon
radu deputado por S. Paulo, que acha ainda 
limitado o favor ; e pelo honrado deputado por 
Minas G~raes, membro da commissão, que o 
acha tão excesaivo, e capaz de produzir graves 
abusos ; e este meio termo da minha opinião 
não é de~favoravel á sua justiça. 

Eu não sei como o honrado deputado por 
S. Paulo não reparou que, se por lado restringia 
o favor limitando a tres os caixeiros dispensados, 
por outro o amplia excessivam~nte quan lo o es
tende a toda e qualquer casa de negocio, mesmo 
as mais insignificante!!, e cujo caixeirismo não 
induz profissã,,, e não promette vantagens de 
futuro dignas de f,lvor especial. Se ha nbuso 
incorrigivel na illimítação do numero, tambem 
o ha de haver na limitaçi'io e na falta de regras ; 
assim como de algumas poucas casas se póde 
temer que dêm como caixeiros numero superior 
n tres, tambem se pôde receiar quo grande nu· 
mero das que só devem ter um caix~iro apre
sentem dous e tres. A limitação pois não remedêa 
nada por si, e serve sómente para privar de 
maior numero de caixeiros brazileiros as poucas 
casas que razoavelmente os pod'lm ter. 

O honr,ldo deputado por Minas oppõz á minha 
emenda algumas duvidlls que mostrão não ter 
bem cumprehendido o espírito com que eu a 
propuz, que não é favorec'lr em geral o com
mareio, }lorém favorecer oa caixeiros braziieiros, 
e os h1bUitar psu concorrerem com 011 estran
geiros. 

Se as fr.voreeem oa caixeiros, porque tambem 
nlo os patrões bratilelroa! Porque nlo os cai
xeiros maiores de 21 annos cujol senlço1 sio 
entlo mal• lndi,penaav~ill ao1 pt.lrÕIIM ' A res· 
poeta a estas objecç<Ses eatlto ju~tamente no 
eaplríto da ememla, que nio é favorecer em geral 
a cluse do cammerclo lançando mr.lor onua aobre 
as oatrae, mae sim favorecer 01 ealxelroa meoorea 
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para lhes dar tP-rupo c meios de acabar sua 
educação commereial: _ . 

Os patrões, que Jll. o sao, e depende.m_ de . SI 
para se conservarem na classe não precisao d.Is
pensa como os caixeirus :nenores, 9ue por !not1:o 
do ~EJrviço ou não achao arranJo, ou nao sao 
eonservadvs uclle. Quanto nos caixeiros maiores 
de 21 annns. eu supponho em primeiro lugar q11tl 
a essa idade já os qne tie tiver.<·m verdadeir~m~> n~e 
esforçado aão patrõ~s ou soc1o~-que se s&:o _cai
xeiros, jà o são de mais contiança e prec1sao, e 
não são despedidos p~r qualquer co~sa, e pn!l· 
cipalmente não desejo estender mUlto as dts· 
pensas, para evitar os abusos e para não fazer 
a guarda nacional excessivamente pesada ás classes 
não favorecidas. 

O honrado deputado por Miuas teme que estas 
dispensas viio apartar muita gentt1 da guarda 
nacional, e diz que se t€Dl em vista a córt'l, 
porque nas províncias o serviço não é pesado. 
Eu já disse a respeito dt! abusos que com a nova 
organisação d:< guarda nacional e seu allstame~to 
por officiaes vitalícios, os abusos ~erão em mutto 
menor aumero, e su ue facto fór gr:\nde o nu
mero do~ verdadeiros caixeiros menores de 21 
annos dispeusados, tanto mais esperanças teremos 
da nacionalisação do c.cmmHcio d <> imperio, que 
vale bem nqu~lles inconvenientes. Eu posso dizer 
ao honrado deputado quo ha muitas províncias 
onde o serviço é muito peStldO e emb&raçoso aos 
caixeiros brazileiros . Posso dizer, por exemplo, 
do Pará, onde o serviço começa aos 16 annos, 
que é elle tão pe,.;ado que não ba qua~i um 
caixeiro brazileiro ! 

Devo notar ao honrado deputado e á camara, 
qut~ collocando minha ~mt-nda no art. 10, que 
dispensa algumas classe~, não do alistamento, 
porém do serviço, ficão os caixeiros de 18 a 21 
annos sujeitos ao alistamer.tc e tornados guardas 
uacionaes, !icão sob a vigi!ancia dos officiae~. e 
que os niio consentiràõ dispensados se não f0rem 
caixeiros effectivos; porém os farão avisar ·para 
o sarv1ço e ll.aes iufiingiráõ as pcnatl das leis se 
fa!Larem. O que eu receio é ante~ demasiada 
severidade e exigcncia com n maioria dos caixeiros 
do que excessiva indulg~ncia. 

Quanto é. expressão-casas de eomm~rcio,
antendo ohi qua é melhor referirmo-nos a legis · 
lação commercial, e que por esta não serão 
consideradas taes seniio s.s que tiverem seus 
livros em ordem c apre~entarem garantias ao 
publl~o, e votarei pda emen,Ja tal a qual emquanto 
outra s~ não apresentar que melhor satisfaça o 
fim tão justo e necessario de habilitar os brazi
leiros para a vida commercial. 

Não havendo mais quem peça a palavra, e de
vendo seguir-sa a votação, verifica-se não haver 
casa. 

O Sa. PRESIDENTE declara que fica encerraJa a 
discussão do !irligo. 

Procede-se á chamada, e faltão os Srs. Franco 
de Sá, Moura, Jansen, Santos e Almeida, Pinto 
Alencar, Pamplona , B~zcrra, Pompêo, Mattoso' 
Ayres, Netto, José Pedro da Silv.<, Carvalho dé 
Mendonça, Mariz, Monjardtm, Josino Paulino 
Machado de Oliveira, Carriio, Coelho TorreS.: 
Homem, Getulio, Meirelles, M~llo Franc~, Ottoni, 
Santos Azevedo e Carvalho. 

O Sa. Pali:smE~"TE dá a ordem do dia e levanta 
a sessão. 

Sessão em 1G de J11nho 

PRE:iiDENCIA. DO SR. MUNI"l TAVARES 

SuMM!RIO. -Expedient e . -Incidente entre os Srs. 
Souz~ Franco e Rebouças -Ordem do dia . 
.Aposentadoria. Soc,.oo·ros ds pro'Oincias do 
nort~ . Loterias para o theatro de S. Pedr·•; adÍll· 
mento.-Re{orma da gua1·àa nacional.-Votação 
do orçamento da gue1·ra. 

A's 10 horas c tres quartos da manhã abre-se 
a sessão, lê-se e approva-:se a acta da antijce
dente. 

EXPEDIENTE 

Um officio do Sr. ministro do imperio, partici
pa!ldo que o prP.sidente da provinr.ia de Pernam
buco, em officio d~ 11 do mez pasRado, communicou 
ter creado mais um outro collegio eleitoral na 
povoação dü Exú.-A' C •' mmi:;~iio de poderes. 
_Do secretario do s~oado, devolvendo as resolu

çoes, uma declarando que a tença conferida ao 
sargeut•l·môr reformado Antonio de Sá Pereira do 
Lage ,·e verificará em suas filhas, e outro man
dando arrecadar os eutolurnentos de que trata o 
Jecr<l to de 8 de Junho dü 1831 para a fazenda 
pnblica, ás quaes o senado não tem podido 
dar sen consentimanto . -Fica a camara intei
rada. 

Outro do Sr. 1• secretario desta camara, par
ticipando qu ll nà<> péde comparecer ás sessões 
nos proximus oito dias, pois lJUB motivos urgeutes 
o obrigiio a fazer uma viagem fóra desta cOrte. 
-Fica a camara inteirada. 

Remetle·se para o archivo o relatürio com que 
o presidente da proviucia de Goyaz abrio no l• de 
Maio. d~ste anno a assembléa l~gislativa daquella 
prov10cta. 

Ao Sr. presiJente, para o tomar em con:side
raçiio, o requerimento de Manoel Allonso Mar
tins. 

Não ha m11is expeJiento . 
O Sr. Sou:r.a. F.t·~noo:-Tendo-me coasta·i v, 

Sr. presidente, que em a sessão do dia 10 do 
corrente empregara um Sr. deputado a mt111 
respeito expressões que farão con!>ideradas muito 
offtnsi vas, e r~pellidas, em minha aussnci11, por 
muitos de meu~ collegas, esperei a publicação 
da sessão para ver ao certo o que entao se pas
sára. Agora vejo do Jornal do Commercio que 
ba muita diff·Jrença entre o que então se passo11 
e o que foi p11b1ica,to, e sinto que o tachygrapho 
uão pudesse apanhar exactamente os divers•JS 
apRrtes, os não apoiados, e a contestação que 
houve ás expressões que me farão dirigi.ta~ pelo 
Sr. deputado das Alagõas. Convém muito que 
em casos taes se possa fazer juizo da aggressão, 
e reconhecer a animosi-iade qu.e me vota o Sr. 
deputado, que, não tendo a coragem de me at!lear 
de !rente .•. 

O Sa. Pas:smENTE:-Peço ao Sr. deputado 
não empregue dessas expressões; porque não 
se póJe dizer de qualquer Sr. deputado que não 
tem coragem de suste ntar suas opiniões. 

O Sa. SouzA FRANCO:-Eu dizia, porqtle o Sr. 
deputado não t~m procurado occasião de me dizer 
em frente, de demonstrar nesta casa essa inepcia 
ou ferocidade de que me accusau em aparte e 
estando eu ausente. Eu o desafio a que tome a 
palavra, a que sustente sua acc!lsação, e como 
incitamento lbe declaro que vou aproveitar todas 
as disc11ssões em que entre, e queira tomar a 
palavra. para comparar se a minha inepcia equi
vale ao menos ao charlatanismo do membro a 
quem me dirijo. 

o ar . .Qebouoa•:-8r. presidente, em o anuo 
passado diac11tia-se aqui um requerimento, sub-
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mettidu á deliberação da casa p~lo illustre deput:ulo 
pelas Alagõas, meu honrado collega : fallava o 
illustre Sr. deputado quand., pedi a palavra sobre 
o mesmv requerimento. D~pois disto elle não 
tvrnou mni~ á discussàe> ; mas eu creio que está 
na razão de continuar •.. 

O SR. S. FRANCO:- Apoiado. 
O Sa. REBouçAs :- Quando me fõr dada a pa

lavra, eu responderei ao nobre deputado, o então 
descriminarei 11 sua coragem da minha. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

São approvadas sem ctiscu!lsão as seguintes 
resoluções: 

<< Artigo unico. Fir.a approvada a apc•>~entadoria 
ds J osé L ourenço Marques da Ve1ga no log11r 
de porteiro do conselho supremo militar, com 
t(ldos os vencimentos penencentes ao mesmo lugar, 
ua fórma da resolução de 11 de Dezembro de 
1844, revogadas as disposições em contrario. » 

« Artigo unico. O governo fica autorisado a 
supprir, em cad,, um dos annos financeiros de 
18-!5 a 1846,· de 1846 a 1847 e de 1847 a 1848, 
os ce>fres das rendas provinciaes das provinci11s 
do Ceará com a quantia do quarenta contos de 
réis, da Parabyba com a de trinta contos de 
réis e do Rio Grande do Norte com a de vinte 
contos de réis. » 

Segue-se a discussão das seguintes: 
« Emendas ftitas e approvadas pelo senado á 

resolução vinda da camara dos deputados, cun
cedendo quatro loterias annuaes, por espaço de 
seis annos ao theatro constitucional Jluminense, 
e duas loterias annuaes, pelo mesmo tempo, ao 
emprezario da companhia do theatro de Santa 
Thereza, o actor João Cafltano dos Sautos. 

u Os arts. 2• e a~ supprimidos. 
« Os arLs. 4• e 5• pas~ão a ser 2• e 3•. 
« Paço do s~'lado, 12 de Setembro de 18<15.

Marquez de Lages, presidente.- Cassiano Spe· 
ridil!o de .i\lello Mattos, 1• secretario.- José da 
Silva Mafra, 2• secretario. » 

o Sr. Getulio (pela ordem.}:- Em uma reso· 
lução offerecida FSte anno pelo nobre deputado 
por Minas propõe-se duas loteriAs a henelicio do 
setor João Caetano. Ora, se fosse pos~ivel entrar 
em discussão esta emtlnda conjunctamente com 
o projecto offerecido pelo nobre deputado, eu 
pediria isto, porque tenciono votar pelo project:> 
e pela emenda do senado. . 

O Sa. PRESIDENTE:- Nunca foi costume dis· 
cutir-se 1\R materias conjunctamente sem ser dadas 
para ordem do dia. 

O Sa." GETULIO:- Então rogo a V. Ex. que 
dê quanto antes esse projecto para ordem do dia. 

o Sr. Rodrigues dos Santos : -Eu 
creio que se trata de uma resoluçil.o que o anno 
passado foi approvada nesta casa, concedendo 
loterias ao theatro de S. Pedro de Alcantara, 
e que ao mesmo tempo concedia igu_al favgr á 
companhia dramatica formada por Joao Caetano 
dos Santus . Esta resolução foi approvada em 
parte no senado, isto é, simplesmente na parte 
que concede loterias ao theatro de S. Pedr~, 
rejeitando-se a outra parte em que se concedia 
loLerias a essa comj>anhia dramatica. . 

Considerando a mataria em si, parece·me d1gna 
de mais alguma meditação, não tanto pela des
igualdade manifesta com que se iria favorecer 
uma empreza com exclusão da outra, mas sim 
pelo facto de ser uma lei que foi modificada no 
senado. Eu. julgo as leis que têm sido modificadas no 
senado não devem ser discutidas nesta casa· st>m 
o exame de uma commissão: parecia-me acertado 
que uma commissão desta casa fizesse uma col-

lecçiio, um apaubamento das razões com que o 
senado m•)dificou uma resolução desta casa, e 
nos informas;~ do val•lr dessas razões, afim de 
nos habilitar a fazer uma apreciação dellas para 
que possamos desistir do proposito manifestado 
na lo1 quP. Í•Ji modificada, ou insistir nelle. 
Parece·mtl •ser um processo muito adt quado e 
prudent.,, e no caso actuo.l cresce, em minha 
opin1ão, rt necesidade de semelhante arbítrio, 
quando refiicto que na casa foi <•fftlrecida uu1a 
resolução restauran.to o mesmo pensamento da 
cam'lra, isto é, concedendo loterias ã companhia 
drumatica nacional formada por João Caetano 
dos Santos. O facto da apresentação desta resolução 
indica qu<J a camara quer sustentar a sua anterior 
delibel"ação, ou pelo m<: nos que ha tendencia 
para isto. Ora, tendo -se de tratar de,;ta outra 
resolução, parece-me que não ha occasiào mais 
apropriada do que quando se trata de dar um 
voto Búbre as modificações feitas pelo senacto na 
lei que foi approvada o anno passado pela camara. 
Parecia-me pois muito conveniente, muito ace~tado 
qu ll estas leis fossem discutidas cunjunctamente, 
mas que antes disto fossem levadas ao exame 
de uma commissão que, considerando as razões 
por que o senado modifir.ou a nossa resolução, 
nos habilitasse para julgar se essas r11zões são 
boas, ou se, pelo contrario, devemos persistir no 
anterior proposito. Assim cuido que a discussão 
ficará muito mais facil, e que o nosso voto, 
qualquer que seja, será mais acertado. 

E• lido e apoiado o seguinte requerimento do 
nobre deputado : 

« Que se adie esta resobção até a commissão 
respectiva dar o seu p:uecer, tendo em vista a 
outra reslu~ão apreseutada este anuo, con~edendo 
loterias a outra companhia dramatica, e assignada 
pelo Sr. Dias da Motta. » 

o Sr. Getullo:-Sr. presidente, parece-me 
•JUS o requerimento do nobre deputndo não póde 
ser approvado, po•que é contra os estylos da 
casa. Ain<la uenbuma emenda v!Dda do senado, 
fos~e qual fosse a mataria de que tratasse, foi 
a uma commis~ão para dar o seu parecer sobre 
ella antes de entrar em discussão. As razões 
que o meu nobre amigo expOz para requerer o 
adiamento Rerião muito . boas se este fosse o 
estylo da casa; mas, não acontecendo assim, 
o adiamento não tem lugar nenhum. Ora, a 
camara pôde conceder loterias ao tbeatro de 
S. Pt~dro por uma resolução, e por outra con· 
cedêl·as ao actor João CaE'tano dos Santos, e 
portanto ainda por este lado não ba necessidade 
do adiamento proposto. 

Dando-se por discutido o adiamento, A appro
vado. 

BKFOBHA D.A. GlJ.A.BD.A. N.A.CION.A.L 

Continua a discassão do projecto que reforma 
a guarda nacional. 

Procede-se á votação do art. 10 e seus para· 
grapbos, cuja discussão havia ficado encerrada. 
O artigo é approvBdo com a emenda do Sr. Ro
drigues dos Santos ao § 6•, ficando prejudicada 
a do Sr. Souza Franco. 

o seguinte art. 11 é approvado sem debate : 
« Art. 11. Destas dispensas, que serão deter

minBdas, ainda sem requerimento das partes, far
se-ba a conveniente declaração nos livros de 
matric11la, devendo os chefes dos corpos chamar 
ao serviço os guardas dispensados logo que cesse 
a razão do impedimento. » 

Segue-te a dlscu11io do art. 12. 
« Art. 12. Os ministros de estado e os presi

dentes de provincla poderiõ tambem dispensar do 
serviço da guarda nacional, assim ordinario como 
da reserva, os empregados que lhe aio sabordi· 
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nado~, emquanto o exigir o serviço) das repartições 
a seu cargo.» 

O Sr. Rodrl::;ucs dos Santos :-Sr. 
presidentt>, eu dflsejav f\ t~r H!guns <>Sdll!P_cimentos 
que pudessP.m dt·S"ranecer al ~umas duvidas. que 
tenho em v11tar pvr este artigo na generalidade 
em que se acha c .. ncebido. Duns c~u-a~ tenho 
para ~eoitur e~ d~r o m.eu voto Sl'm alguma ex
plicaçao: a pnme1rn, e es~a faculdade q~e se 
ct> nc'!Je aos ministros e prestde_ntes dA provwci>~s 
de dispensar os empregados qull lhes são subor
dinadí\S do serviço ordinario e de reserva. Pode
ria, Sr. preside~te, desde já conceder _que es~ a 
autorisação se desse em relação ao serv1ço ordt
nario, porque nii<;> desconh_eço que casos podem 
haver em que seJa convemente que o governo 
pcssa di~pensar do s!'rviço ordinario llquelles 
empregados cuja distrar.ção das suas babituaes 
occupaçõ<ls possa ser d~rnnosa ao serviço pu
blico. Mas isto não entendo que po~sa prevalecE-r 
ácerca d':l serviço da reserva, porque nós vemos 
-1ue de ordinario todos os cidadãos que não estiio 
alista•los no serviço activo estão no da reserva, 
porque as razões p~las qua:es se e:rcluPm do 
serviço activo da guarda n~JciOnal vanas classes 
de funccionarios publicos não são tão fortes que 
o~ fação excluir dll clu8Se da reserva. 

Sr. presidente, eu cuido que o cbama~ento da 
guarda nacionsl da res·~rva para r. serv1ço só se 
dá nas grandes crises, quando a segurança publ!ca 
pcriga, quando ha commoçiio tal que é prec1so 
que tí\dos os cidadãos corrão ás armas, que todos 
prestem serviço. Ora, se é tal o caso e"! que se 
dá o serviço da reserv11, por que razao neste 
caso os empregados publicas hão de ser dis· 
pousados? Acbo QU6, em taes casos, os em
pregados publicos estão na mesma posição em 
que est!\. outra série de cidadãos que estão classi
ficados 11a rPserva desde já ; e por isso não 
acho r&zão para que a autorisação que se dá aos 
presidentes e aos ministros possa estender-se até 
á dispensa do serviço da reserva, porque esta 
dispAnsa pôde ser muito àarnnosa, poi111 exclue 
da participação dos trnhalhos a que s~o cham~dos 
os cid ·•dàos armados n!ls grAndes cr1Res soc1aes 
avultado numero de indivld'Qos euja auscncia 
-póde causar ~rave prejuizo. 

A outra duvida versa sobre a generalidade com 
que está r~digldo o nrtígo, de maneira que podem 
ser dispenRados absolutamentA totlos os funcclnna
rios publicas d~ toda11 &s rapeci~>a, de todas as 
Qualidades, de toda!l na rPpartlç<'ie!( pnsalvlll&. 
Concede-se que os pre11identt>a dt.•penaem os que 
lhes aiio subordinados : e qual é na provlncia o 
funcclonnrl•1 publico que não é subnl'dinado ao 
presidente ? Nilo conheço ' ante" a "lei Ja pre• 
sidencia declara muito expres.;amente que todos 
011 empr~gados no província são Aubordinadoa ao 
presidente; port1nto, temos que, nas provincins, 
podem os presidentes dispensar absolutamente a 
todos os funccionarios publicas. Em relação aos 
minh;tros, procede o mesmo argumento ; concede-se 
esta autorisação a todos os· ministros, e portanto 
os empregados de todas as repartições que estão 
sujeitos aos seis ministerios podem ser di~ pensados 
do serviço. 

Ora, não acho conveniente esta generalidade ; 
posso concordar que em certas e determinadas 
circumstancias seja conveniente que sejão dis· 
pensados os empregados de primeira ordem, os 
chefes de repartições, ou aquelles sem cuja presença 
a repartição não põJe funccionar regularmente, 
mas que sej'\ dispensados absolutamente todos os 
funcciousrios, is\o niio posso coneeoler. Por que 
razão um simples porteiro, um continuo, um 
amanuense, emfim uma série extensa de func
clonarios, cuja ausencia não póde ser muito 
sensível, bão de ser dispensados a mero arbítrio 
do governo, quando outras classes não gczão 

Jeste indulto? Desejaria pds que ho_u•e8se al· 
guma limitação neste artigo) de mane1ra . qu_e a 
faculdade concedida ao governo se: restnng1sse 
simpl ,·smente :\quelles funccionari<>s cuja 11uscncia 
da repartição pud~sse im peccr o regular anJ un Pnto 
della. Bas-ta que a camar:\ se recorde de qual 
será o numero uo~ cid adãos dispenRados do ser· 
viço da guarda nacional, quando se ndoptnsse 
litteralmente e~tn disposição : não posso ngora, 
nem a camara poderá avaliar quantas centenas 
d~ pessoas sll acbão comprebendidas nesta classe 
de empreguJos publicas ; e não é prudente ne!ll 
justo qne sem maior reflexão var.ws des.ie Já 
autorisando a dispPnsa de tão gr:.nde numer•) de 
cidadãos d.o um serviço que deve ser por tod·~S 
prestado. Se acaso se argumenta com a !leces~n
dsde da presença continua desses funccJO!lRrJOs 
na~ :;;uns repartições, entiio _direi que dev1no ser 
dispensados de outros serv1ços, po_r exemplo, do 
serviço de jurados e outros que Igualmente (18 
distrahem de su'ls occupações habitu~es. 

Tenho exposto, Sr. presidente , s1mplesn1~nte 
algumas duvidas que tenh•' ácerca deste artigo, 
entretanto cllas podem ser desvanecidas por 
algu:n dos senhores da commíssão, ou por outr~ 
qualquer dos meus nobres collegas. Esperarei 
pois que alp;uem se occupe ~~ explicar o ve~d~
deiro sentido ou alcance leg1t1mo desta d1sposu;no 
par'' f,lrmar decididaments a minha opinião ; por 
em."}uanto, sem alguma explicação,. não_ po!'SO 
votar pelo artigo senão com as mod1ficaçoes que 
indiquei. 

E' lida ol apoiada a seguinte emenda do nobre 
deputado: 

<< No art. 12 supprimão-se as palavras- como 
da reserva-. Depois da palavra- ~ub~rd~nados 
- acerescentc-sc- cuja presença St J& llldu~pen-
111\Vel, e não possa ser convenientemente sup
prida. » 

o Sr. Oliveira Lteboa:-Sr. p!esidente, 
eu acho que as rpfi,lxões do nobre deputa_do tcr~iio 
t ndo o peso, SP.riãn dijlnas da toda a cons1deraçso, 
a•lmittida que fosse a hypotheso de quo_ me ~arec~ 
haver partido para a !IUR argumentaç!lo• 1sto e, 
que os ministros de estado e !"'~ presidentes das 
provincias abu~assem da autonsação que Sll lhes 
concede para dispensar n todos os empreglldos a 
~lles subnrdinados ; mas eu estou persuad1do que 
estas autoridades não hão de fazer uso dc~ta 
medida senlio n••ll co&sos ju~tamente n ece~sar1os 
e urRentlla. Tanto os guardas do serviço ordina_rio, 
eomt• oa da reserva são cham11dos, C•Jmo bem t\1sse 
o nobre deputado, nos casol!l em que a se!turança 
pnbllca ponga, o em que sdo e\les necassa~10s para 
fazer11m guardas, patrulhas, etc., e entao estou 
pereuaJido quu 11a autoridades a quem es~a 
concessiLu se di\ nito hi\o de abusar della, poiS 
que sito os primeir.>s i_nte~essados em mto~ter a 
ordem publica e fazer JUStiça. Portanto. nao me 
fazendo peso as razõas do nobre deputado, tenho 
de 'fotar pelo artigCI tal qual se acba. . 

Não havendo mais quem falle sobre o art1go, 
dá-se por discutido. _ 

Suscita-se uma pequena questao de ordem sobre 
a maneira de se submetter á votação o artigo 
com a emenda finda a qual, o Sr. presidente 
propõe á votaÇão o artigo tal qual, e não é 
approvado ; tatnbem não é approvado com a 
emenda. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

ORQ~ DA GUERRA 

Entra em discussão o orçamento do ministerio 
da guerra. 

O sr.Macb.ado de Ollvetra. (pela ordem): 
-Eu peço a V. Ex. que proponha ao apoiameuto 
as &mandas da antiga commissão, porque uma 
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vez que elhs forão aceitas pel11 mesa e mandadas 
imprimir, supponbo que devem ser apoiadas. 
Panlcc-me qua isto seria mais regular, e até 
couforme ao regimento da ca~a. 

O Sr. Getuu o: -Sr. presidente, a com
missão offereceu o anno pa,;sado emendas que se 
mand!\rãn imprimir; estas emendas não podem 
entrar em discussão senão depois de apoiadas 
pela camara. Orn, eu tenho de observar que os 
trabalh~s da commissà•l do anno pa~sado, feitos 
por mim, não devem entrar em discu~s5.o, porque 
ha artigos que devem ser supprimidos, ha verbas 
que devem ser au~mentadas, e outras que devem 
:;er diminuídas. Cnmo membro da commissiio 
actual do orçamento , eu posso retirar essas 
emendas e substituil-as por ou~ras. Devo infor
mar á camara que a commissão, para organisar 
~stas outra!! emendas, combinou com o nobre 
ministro da guerra, que o resultado da confe
rencia que teve com o nobre ministro foi uma 
diminuição 1,088:00011. Devo informar mais que 
o nobre ministro foi prompto em annuir á todas 
as reJucçõ~s propostas pela commissão, e que 
algumas me»mo forão por elle lembradas (apoi~
dos), QllP. emfim, a tudo quanto foi ecO•Iomisar, 
diminuir despezRs, o nobre ministro annuio com 
muit" promptidào. Eu peço pois retiraras emendas 
do anno passado e substituil-as pelas que já se 
acbào sobre a mesa. 

O Sa. PRESIDENTE : - Podem julgar-se reti
radas essas emendas, por isso que ainda não 
forão apoiadas. 

São apoiadas as emendas seguintes : 

Emendas substitutivas ao parecer da commisslio 

« § 3.• Em lugar de 21:930$, pedidos pelo 
governo- diga-~e- 22:305fi- sendo SU!Jprimidos 
11:003$200 da verba 30, ficando 11upprimidas 
as pugadoria~ nas províncias de Minas, Suota 
Catbarina e Marau!l!io; devendo a pagc•doria do 
Rio Grande do Sul ser organisada conforme o 
parecer da commissào. 

« § 4.• Em lugar de 20:750S pedidos pelo go· 
verno-diga·se-20:350g-supprimido o vencimento 
de um \"ogal nos quatro mezes de sessão, por 
ser deputado. 

n ~ ó.• Em lugar de 28:4908400 pedidos pelo 
gov .. rno- diga- se- 25: 156SSOO- pelas razões ex· 
postas no parecer da commi«são. 

« SI) 6.• Em lugar de 40:70"2$000 pedidos pelo 
I(•W«rno-rtigu-~ll-470:52011-pelo motivo do haver 
enl(:ulo de S!OS na somma desta verba, e de se 
orçar a despeza para 12 · •lf••re~ -nlumnos, em 
lugar de oito, que eutào existido, e de pedir-se 
para a despeza do obsP.rvutorio a~tronomico, as 
que têm dtl t:ffectuar-se, conforn1e o seu regu· 
lamento. 

n s; 7 .• Em lugar de 8: -lSSSGOO pedidos pelo 
governo-diga-se-l2:000S-a d11ferença rara mnis 
de 3:5118400 provém de aug.uento no pessoal e 
material. 

a § 8•. Em lugar da 65:3:5568370 pedidos pelo 
governo- diga-se-!9!:556S3i0. pela-. razões dadas 
no parecer da commissão. 

a § 10. Em lugar de 172:2808 pedidos pelo go
vernu-diga-se-Hll:550S- o augmenlo de 9:2708, 
provém do accr<:scimo do l"'ssoal, mas este 
accrescimo fica compensado pela reducçãu feito 
~DI outras v~rbas. 

« § ll. Em lugar de 64:26511800- diga-se-
68:0008- o augmento de 3:734SSOO provém da 
alteração no pessoal e maior numero de com. 
mis~ões. 

" ~ 12. Em lug11r de 3,070:~78190 pedidos pelo 
goveruo- diga-se -2,857:92611653- pelos motivos 
dados no parecer d:\ comuli.-sJ.o, e de agora se 
augmentar 27:7808 p •ra soldos de officiaes que 
paaaárào da 3• e -1& classe para a 1•, e maia 

159:5988468 de accrescimento para o artigo far
damento. 

11 § 14. Diga-~e- elevando·sa o ordenado do 
primeiro medico do hospital da córte a 1:2008, 
ficando esta quantia dantro da quantia pedida. 

« § 15. Em lugar d11 3!:965S400-diga·SH-!7:00011 
-o augmento de 12:0~Sti00 provêm de maior nu· 
mero de cc•mmissões, e de incluir-se nest.1 rubrica 
as gmlifi.cações dos .. mpregaJo~ no Rio Gr.,nde 
do Sul, que uo orçamento anterior figuravão em 
rubrica especial. 

" ~ 16. Em lugar de 124:98011 pedidos pelo go· 
verno-diga-se-73:08011-a diminuição de 51:9008 
provém de torem sahido officiaes da 3• classe 
para outras. 

« ~ 17. Supprima-se ll:SSüS pedidos pelo governo 
para officiaes não qualifh:ados, por isso que actual· 
mente não existem taes officiaes. 

« § 18. Em lugar de 60:38111 pedidos pelo go
oç-erno- diga-se- 59:66111890-a reducção provém 
de um coronel fallecido. 

" § 19. Em lugar de 15:650S pedidos pelo go
verno- dig11-se- 15:48211- p.>r haver mais um 
coronel e um capitão, e menos um tenente-co
ronel. e disto provém a differeoç:l para menos 
de 168$000. 

a ~ 20. Em lugar de 591:9938110 pedidos ptolo 
governo- diga-se - :>79: 225S86<t- e provém esta 
differença para menos, era couaequeacia da di
minuição do pessoal, por fallecimento ou passagem 
para outrns classes. 

u § 21. Em lugar de 17:1538676 pedidos pelo 
governo- diga-se- 11:669894,0- pela dimiuutção 
em o numero de praças all1 existentes. 

« ~ 22. Em lugar de 164:0001! pedidos pelo go
verne.- diga-se -160:0008. 

« ~ 23. Em lugar de 19:7698200 - diga-se -
15:5298880- pnr ser esta a quantia despendida 
em 1!:!4-1- 18!5. 

« § 24. Em lugar de 21:312$ pedidos pelo go
vernu-diga-se-l6:840S~por ser a despez~ que 
se fará il vista do orçamento. 

« § 25. Idem de 27:40711!85, idem - diga-se 
23:0!7/1200, por ser esta 1t despeza feita em 11;44 
a 1845. 

« S) 26. ld!lm de 2:13511600, pedidos pelo go· 
verno-diga-se de S·OOOSOOO,-incluindo-se nesta 
rubrica as ajudas de custe para os comm>lndantes 
das armas. 

" § 27. Supprima-se esta verba de 60:0008000, 
pedidos para barcas de vapor. 

« ~ 28. Supprimn se esta verba de 20:1828-100, 
pedlúOB para o quartel·g•meral no Rio Grande do 
8ul, pala~ r6zõ,;s expost11s pela conlmissào. · 

« ~ 30. Supprima·se esta verba d~ 11 :OOS/1000, 
peditlüS para a caixa mil1tar uo Rio Grande do 
8ul, pelas ra~ões expustas pela commissão. 

~ § 31. Supprima-se esta verbo. de 30:20111250, 
pedidos para a cotação de fornecimento de viver•!S 
no Rio Grande do Sul, pelas aLtendiveis razões 
expoRtas no parecer da commissão. 

« § 32. Em lugar de 107:19JS200, pedidos pelo 
govorno-diga- se 40:000S000. . 

« § 35. Em lugar de 50:000SOOO, pedidos pelo 
governo-diga·se 30:0008000. 

« § ~7. Em lugar do 114:8008000- diga-se-
80:5l)0SOOO pelas razões exposhs pela commissào. 

« Ao art. 6·•, em lugar de 6,474:756$200-
diga-se 5,78":329S091. 

a Paço da caruara dos deputados, em 15 de Junho 
de 1846.-Get"/io.-Olit:eira Lisboa. » 
E~nda substttutiva ao parecer da commisst%o 

« Ao ~ l. o E-n lugar de 45: lôOS, propostos pela 
commistiào - diga-se 46:510$000, prooç-indo este 
augmento da quantia de 1:33/JSOOO, a saber : 
400SOOO de augmento no ordeuaJo do coutador, 
que foi consignado na lei vigente, e 9508000, na 
verba do expediente.- Getulio.-Oli"llira Luboa.» 

Approvou-se o orçamento da maneira aeguin~ : 
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~ 
l.o Rejeitado e approvada a emenda. 
2. o Appr.>vado. 
3. o Rejeitado e approvada a emenda. 

' 4. 0 Dito dito. 
5. 0 Dito dito. 
6.• Dito dito. 
7.• Dito dito. 

• 8.• Dito dito. 
9.• Approvado. 
10. Rejeitado e approvaó.a a emendn. 
11. Dito dito. 

· 12. Dito dito. 
· 13. Approvado. 

14. ApJ>rovado juntamente com a emt>nda. 
15. R~Jeitado e approvada a emenda. 

• 16. Dito dito. 
17. Approvada a emenda que o snpprimia. 

• 18. ReJeitado e approvada a emenda. 
19. Dito dito. 

• 20. Dito dito. 
21. Dito dit•J. 

· 22. Dito dito. 
· 23. Dito dito. 
2~. Dito dito. 
25. Dito dito. 
26. Dito dito. 
27. Approvada a emendn que o supprimla. 
28 . Dito. 

· 29. Approvado. 
80. Approvada a emenda que o supprimla. 
31. Dito. 
82. RP.jeitado e approvada a emenda. 

, 83. Approvado. 
3!. Approvado. 
35. Rejeitado e approvada a emenda. 

~ 36. Approvado. 
s; 37. Rejeitado e npJ,Jrovada a emenda. 
Si 38. Approvado, 
Foi remetlido á commissão de redacção. 
Não bav6ndo quem peça a palavra dã -ae por 

discutido o orçamento da guerra, e procede-se 
á votação. E' approvada a proposta com todas 
as emendas. 

Conlinúa a discussão do prajecto de lei sobre 
a guarda nacional. 

a Art. 13. As dispensas temperarias por quaes· 
~uer outros motivos ju8titlcadoa, BB!lim como as 
hcenças para os lluard118 nacil•naes e olticiaes se 
ausentarem, eerão concedidas pelos commandantea 
das companhias, cbefta do~ corpos, coolmandanlea 
superiorea, com (18 clausulas dt:tet nlinlld&ll nos 
régu\amentoa do governo. 

a Não poderé. . qualqu~r ct;mmandaute Juperior 
ou commandante de corpo auseotar·!\8 da pro
vincia sem licença do presidente, a quem compete 
c oncedel-a pelo prazo que julgar razoavel. » 

O Sr. Rodxolp;uo .. do• Santo• :-Sr. pre
sidente, continaarei 11 fazer algumas observações 
sobre diver~os artigos deste proj~cto. Eu não 
pret·'ndo cansar a camara, nem abusar da aua 
atlen(ão, porque penso .qu" esta é uma das leis 
de maior· imporbncia para o paiz, e que não é 
necessario que algu~m ~e encarregue de demons· 
trar a necessidade que h" de ser ella estudada 
C'lm muit:\ reflexão. El!a vai jogar com muitos 
interesses e rola principalmente sobre um inte· 
resse social de grande magnitude. Cumpre pois 
que todos aquelles que quizerem ver bem regulado 
esse interesse social, e bem determinados todos 
os interesses particulares que são envolvidos 
nesta lei, preste a esta discu~sào toda atteução, 
para que possa ser feita da maneira mais con
veniente a estes interesses. As~im, Sr. presidente, 
convencido de que a discussão é indiepensavel, 
a irei desafiando, sempre que acbar motivo; e 
por isso farei uma observação sobre este artigo 
que autori>a os commandantes de cvm!Janhia, 
os commandantes dO$ corpos e os comman· 
dantes superiores a concederem dispensas tempo· 

rari11s do serviço da guarda nacional e licenças 
r•ara se ausentarem os guardas do lug:u de 
sGu domicilio . Eu não sei a que ficará reduzida 
a guarda nacional quando, por todos os lados, 
se pflrmitte a concessão de dispensa do serviço 
tanto ordinario como de reserva. Eu entendo, 
Sr. presidente, que esta dispensa autorizada pelo 
art. 13 é tão lata como a do art. 12, isto é, 
comprehende tanto o serviç11 ordinario como de 
reserva. São dispensados pela lei diversa classes 
de cidadãos mencionados nos artigos jé adopla· 
dos : temos os presidentes de província, temos 
os ministr•Js podendo dispensar os empregados 
que lhes são subordinados ; temos ainda em 
ultimo lugar os commandantes superiores, os 
comma11dantes de corpos, os eommandantes de 
companhia podendo ainda conceder dispensas 
temporarias I I A que ficará reduzida a guarda 
nacional 'l 

Não sei, Sr. presidente, que distineção se qulz 
introduzir com a 6xpressiio-temporaria, porque 
as dispensas permittidas nos lirttgos antecedentes 
são tambem temperarias. Pela redacção deste 
artigo parece que se queria dar uma faculdade 
diversa da do artigo antecedente ; quando ê 
evidente que as dispensas do artigo nntecedente 
são tambem temporarias, e portanto não ha 
nesta espeeie differença alguma. 

O re~ultado desta identidade de disposição é dar 
aos commandantes superiores, aos commandantes 
de corpos e de companhias o mesmo direito que no 
artigo anteceder1te Stl dá aos presidentes de pro· 
vincia e aos ministros. Sendo estll a verdadeira 
intelligencia do artigo, nã~> sei com que força pode
remos contar na guarda nacional quando todo o 
mundo póde conceder dispensas. (Apoi11dos.) Eu 
não posso ionaginAr que falttJ mais algnem a 
quEJm se possa dar o direito de concoder dispensas 
a não ser juizes de paz e inspectores de quar
teirão. 

Senhores, já uma vez eu disse nn casa que 
o patronato invade facilmente todas as nossas 
repont;ções ; é um monstro que vicia todas as 
nossa~ Instituições, que as altara e falsêa; portanto 
nós dovflmo~ oppOr-lh11 res1steocia em todos os 
lugares em que possamos acreditar que elle póde 
app11reccr e dominar. Ora, Sr. presidente, não 
11erá de rPceiar que o patronato venha ainda a 
achar abrigo na disposição deste artigo, que 
fac\llta a todos os chefes doa corpos e das com
phnhiae a concessão de di!lpensas templlrarias 
do serv!ço activo e da reserva t Não é bastante 
que os presidentes de provincia possão dar se
m•·lhantes dispensas ? Não St: deve sappõr que 
toJas aquellas que ror~m pedidas por motivos 
razoavE>is hão de ser concedidas 'l Creio que sim. 
Como, pois, aindl\ deixnr aos commandantes de 
companhia, que são mais accessiveüt &<Js empe· 
nhol<, menos alheios aos motivos que tornào 
d•fficil a execução da lei, uma fliculdade tão 
ampla, tão ind~terminada t 

Eu receio ainda mais desta concessão, Sr. 
presidente, quando vejo que nem ao menos Ele 
dtlsignou a especie de motivos que poderião 
autori:tar a concessão de dispensas, e deixou-se 
a apreciação delles ao inteiro arbítrio dus com· 
mandantes de corpos e companhias .. D1z o ar
tigo: 

• Conceder disp;,n,a~ temporarias por quaesquer 
outros motivos justificados. » 

Em regra, Sr. presidente, uma autorização tão 
ampla e perfeitamente discricionaria como esta 
não deve ser concedida senão a funcciouarios de 
uma gerarchia tão elevada, e por sua posição 
tão independentes, que não se deva temer muito 
o abuso. Mas aqui, pelo contrario, confia-se o 
conhecimento da justificabilidade Jos motivos das 
dispensas ao commandante da companhia, a uma 
autoridade que necessariamente tia de ser in
fluenciada por motivos muito divenos, e quast 
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todos contrarias ao serviço publico. A simples 
expoeição desta doutrina do artigo, creio que será 
su.fficiente para excitar bem fundados escrupulos 
no espírito .:ia c~>mara para não dar a sua ap· 
provação a uma disposição- que, em nlioha opi· 
uiiio, vni annullar :nteirament•: a guarda nacional, 
porque dá a todos que têm nella ingerencia, até 
aos comm10ndantes de companbin, a faculdade de 
conceder dispensas temporarias por quaesquer 
motivos não especificados, cuja aprecieção tique 
inteiramente ao arbítrio desses commandantes. 

Eu não posso tolerar uma disposição que tem 
de favorec~r o patronato, e que ha de dar em 
resultado a nullificação da guarda nacional. 
Adoptttnd::-se esta pro"lidencia, ficarião sem •lis
pensa do serviço, e até da rP.serva sómente 
aquelles que não tivessem pndrinhos, sómente 
aquelles que não tivessem protcctores , sómente 
os desvalidos. Convirá q11e a guarda nacional seja 
em sua grande maioria ou em sua tot!ilidade 
composta dt1 desvalidos? Não SRbem·os que estes 
não são os que têm mais decidido interesse na 
ordem publica, que não são estAs que devem des
envolver e sustentar os princípios organicos da 
gu11rda nacional. E coa.o approvar uma disposição 
que tende a destruir a guarda nacional e a fazer 
com que suas fileiras sejiio sõ povoadas por 
aquell~s que tem menos interesse nessa instituição, 
e que menos podem · compreh~nder os seus fins T 
Acho, Sr. presidente, muito procedestes e valiosas 
estns observações quP tenho feito para impugnar 
o artigo ; e emquantt• não fórem r~futados com
pletamente hei de -votar contra elle e propOr a 
sua n•odifi.eação no SE\nti.to em que me tenho 
enunciado. 

O Sr. Coelho Ba!ltos:-Não vejo no artigo 
os inconvenientes que menciona o nobre deputado ; 
na lel de 18 de Agosto ha uma disposição pela 
qual os commandnntes de companhias podião 
tambem dispensar e dar licenças em certos casos. 
O nobre depu\ado fez tambem reparo no principio 
do artip:o em que se diz: - digpensas tempora
rias.- O nobre deputado rPfilcta que no .final do 
artigo se accrescentr.:- com as clausulas determi
nados pelo regulamento do governo .-Eu julgo 
que é conveniente que o artigo passe, porque oiio 
me parece justo que um guarda nacionaf, tendo 
de fazer uma viagem, tendo precisão de ausentar-se 
do districto repentinamente, !leja obrigado a pedir 
a licença ao commandante superior. O artigo o 
que qut:r é facilitar aos guardas o meio de obterem 
uma lictnca em grave incommodo. A passar a 
doutrina do nobre deputado, então a p;uarda 
nacional ficará nesta parte como i'Oidados de 
1• linha, isto é, ni<> poderáõ ~abir do seu quartel 
sem uma licAnca do commandante do corpo. Pa
rect<-me muito vexatoria esta doutrina do nobre 
deputado, e por isto Yoto pela disposição do 
artigo. Eu admittiria uma emenda se a objeccão 
do nobre deputado não estivesse prevenida no 
final do artigu ; e uma vez que o governo tem de 
dar um regulsmento, é de suppôr que elle oão dê 
o regulamento tal que prejudique a discipline da 
guarda nacional. 

Niio me parece que os officiaes da guarda nacional 
abusem do diteito de licença, porque elles tamb"m 
são interes!lados no bom arranjo de seus bata
lhões; a prática tem mostra isto. Portanto, me 
parece que o nobre deput&dc ha de concordar 
commigo que, 11 não passar o artigo cumo está 
redigido, dar-s,-ba um vexame extraordinario a 
um guarda nacional quando quizer ler uma licença 
de 1 a 8 dias. Se un1 guarda nac:iunal sahir de 
seu districto sem prévia l1cença de commandante, 
commette um acto de insubordinação e tem de ser 
punido em con~eGuencia. Aqui neste artigo o que 
se fez foi facilitar aos guardas o melo de <>bterem 
licenças sem grave incommodo. E' necesaario 
attender a que os guardas nacionaes não estão no 

'1'0110 t 

mesmo caso que as antigas milicins; e todavia os 
commandante~ das companhias em certos casos 
tambem da vão licenças ; a passar a idéa do nobre 
deputlldo, fica muito militarisada a guarda na
cional: um guarda que qu11r dispensa deve pedil-a 
a s~u tenente · coronel, que póde esta~ na distancia 
d~ 8 leguaM. E' um Vt-1>\me para um cidadão que 
Vtv~ de sua la\·oura, que tem de faz~r um<~ viagem 
r~pentina perder um dia que elle emprega na 
vtagem de sua casa ~ casa do commandante que 
tem de dar a licença. Eu acredito quo as diSpensas 
estão no mesmo caso. Dispensas e licenças são 
quasi synonimos, sempre se entendeu assim. Eu 
pois não pos!.<O enxergar estes inconvenientes que 
o nobrE> d~putado enxerga na doutrina do art. 13, 
e por isso voto por elle ~ 

t.> Sr. Campos Mel.lo:- Sr. prP-sidente, eu 
creio que esta discussão da maneira que vai cami
nhllndo não poderá dtir em resultado cousa que 
possa bem satisfazer as precisões do serviço 
publico. 

O Sn. FRANÇA LEITE:- Apoiado. 
O SR. C.uo~Pos MELLo:- Amijo-me, Sr. presi

dente, de ver que se discute uma materia de tanta 
importancia sem que a ella prestemos toda a atten
ção, e mesmo l>Bill que tenhamos a respeito della 
todos os esclarecimentos. Nós tivemos as antigas 
milicias, levados do desejo de tudo reformar, 
acabámos repentinamente com ellas: orp:anisámos 
menos bem pensadamente a lei de 18 de Agosto,que 
immediala.mente produzio todos os seus mconve
nientes. Appareceu uma reforma, e deoois dessa 
reforma contlnuão ainda os clamores ác"erca desse 
objecto, e o certo é que a guarda nacional está 
desmantelada. Nos archivos da secretari•l de 
est:ldo dos negocias da .justiça devem haver muitos 
apontamentos, muitas repre>entações, muitas du
viJas a respeito desta materia. Eu não sei pois 
como é que nós continuamos com esta discussão, · 
e vamos tratar da reforma d<!Sta importante lei 
sem pedirmos ao ministro competente que assista 
a e~ta discussão. 

O SR. F. LEITE:- Apoiado. 
O SR. CAMPos MELLO:- Eu creio, Sr. presi-

dente, que nós não devemo~ prescindir desta 
necessidade. (Apoiados.) Põde ser que o nobre 
n1inistro da justiça esteja actualmente occupado; 
não tenbamus então pressa ; não vamos fazer 
uma cou10a .. gora que amanhã precisfl de nova 
reforma. Se S. Ex. não póde agora comparecer, 
adi~moa este projecto; mas se pôde comparecer, 
não tratemos de uma materia da mais alta im· 
portancia sem que esteja presente o ministro 
respectivo para que debaixo da sua direcção possa 
esta discus~ào ser melhor encaminhada. 

Sr. presidente, não obstante a pouca pratica 
que tenho das ass• mbléas parlamentares, me 
tenho c~nvencido de uma cousa, e é que toda e 
qualquer discussão de uma :nateria importante 
nunca deve ser feita na ausencia do mini11tro res· 
pectivo, a camara prestn sempre maior attenção, 
e vota com maior esclarecimento. 

O Sa. F. LEITE : - Não deve ser entregue ao 
SC>ISO. 

O Sa. CAKPVs MELLO:- Eu nio tive tf!mpo de 
occupar·me ainda do estudo deste objecto, que 
nem hoje vinha na ordem do dia: mas l!egundo 
o que teubo visto de algans artigos que têm pas· 
sado, podendo uma immensidade de pessoas ser 
excluídas da guarda uacional, eu creio que nós 
nos vamos desviando muito do fim desta iosti· 
tuiçiio. Nós em vez de crearmos una corpo no 
paiz, em vez de pórmos as 1armas n~ts mãos 
daqueiles cidadaos mais interessados na defeza 
da ordem publica, e na liberdade do paiz, vamos 
afastando desse seniço todas as pessoas que 
são mais emJ)"nhadaa na manotençi() da .ordem 
publica. 

46 
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Sr. presidente, eu partilho em parte 011 temore;; 

do meu nobre collega por S . Paulo, que combate 
a doutrina em discussão, porque re&lmente me 
parece que, se dermos a todas as autllridades a 
que se refere ~ste artigo, isto é, a todos os ofli
ciaes ahi mencionado5, a faculdade de ccnceder 
tantas dispensas, não poderà deixar de vir dahi 
grayes inconvenientes. Ao mesmo tempo que 
tambem cuido que o uobre deputado pela Para
hyba pensa com alguma razão qua11do diz que não 
se póde sem grave damno, sem injustiça negar a 
estas differentes autoridades a faculdade dP. con
ceder uma ou outra licença por tempo breve. Eu 
entendo pois, 3r. presidente, que a pressa de 
irmos reformando a~ nos~as cousas dá sempre este 
resultado, isto e, que ninda mesmo nas co,tsas as 
mais pequenas deixamos sempre de parte aquillo 
que existe em leis vigentes, e que sem duvi ,ta 
parece muito melhor do que a reforma que se 
pretende fazer. Na lei vigente parece·me que se 
diz que os command11ntes dos corpos podem con
ceder el'tas licenças, e quando ellea se nogl\•'• 
então ba recurso para a autoritlnde superior. 
Parece-me isto muito mais simples, multo maia 
natural do que o que se quer estabelecer, viRto 
os inconvenientes que com razão parece temer 
o nobre deputado por S. Pnulo. Por Isto digo 
eu, Sr. prll•idente, que votandl) contra a Llt~· 
posição deste art. 13, eu deixo em vig,,r a lei 
vigente , e deixando em vigor a lei vlgentt~ 
acabamos com e5tt?s temores apresentado>~ tanto 
pelo meu nobre collega deputado por S . Paulo 
como pelo honrado deputado pela Parahyba; e 
tanto mais quanto eu ni'io vejo nenhuma raz:<o 
expendida ou pelos nobres membros da commissão 
ou por qualquer outro deputado contra a lei 
vigente. Ora, se uma lei em vigor não tem contra 
si impugnação alguma, se n11da se tem dito contra 
ella, para que revogai-a? E' uma imprudencio.. 

·Se algum dos nobres deputados tem razões contra 
essa disposição da lei em vigor, aprt>sente·a~ na 
casa: mas se as não tem, porque abolir uma 
cousa em que ninguem ainda cotou inconvenientes? 
Por~anto, Sr. presidente, eu votarei contra a 
doutrina deste artigo, rogando a V. Ex. que faça 
sentir ao nobre m!nb<tro a necessidnde qne ha 
de que S. Ex. assista a esta discussão para nos 
encaminhar, e para nos dar os esclarecimentos 
necessarios em materia tão importante. 

o Sr. An"tâo:-Pelo qt.e tenho ouvido, Sr. 
presidente, aos nobres deputados que coUibatem 
o art. lS, julgo-me na obrigayào rigorosa de 
explicar a sua doutrina, que me p~~orece ser mal 
entendida pelos nobres deputados. AnLes disso 
cumpre que eu traga á consideração da casa qual 
foi o pensamento da commissão quando apresent.:u 
as modificações que se acbão nesta p:ojecto. 

A com missão não teve em vista, Sr. presidente, 
apre~entar um trabalhc> todo nuvo a respeito da 
guarda naciona~ : ella compulsou todo~ os docu
mentos existentes que reclamavão contra certas 
disposições da l~gislação lia guarda n!\elonal, e 
descobrindo razõ~s valiosRs para alterar uma ou 
outra disposição, adoptou estas altf,raçõ~s. e so 
os nobres deputados 'luizerem pensar sobre cada 
uma das r11!ormas apresentadas no projecto, con
fl'ontsndo-as com a lei !:espcctiva e examimtndo 
as duviuas occorridas a respeito do ponto alterado, 
conbeeerãõ que a commissão só teve em vista 
remover uma ou outra difil.culdade que se tinha 
apresentado na execução da lei. 

Sobre o ponto controver;;o vou mostrar à camara 
que os nobres deputados têm tomado por base uma 
disposição de iegislaçáo q~te não existe. e que 
elles de alguma sorte têm indicado a necessidade 
de uma providencia na lei. Se niio pR .. •r este 
artigo, necessario é que passe outro, porque a' 
disposi~es da lei estãi> de tal maneira teita11 que 
U'uem difijculdades na sua ex,.cuçiio. 

Ora, eu tomarei a mataria sujeita em eada uma 
da< duRs leis que existem a respeito da guardn 
nacional, e acompanharei o desenvolvimento que 
teve esto~ objllcto na nossa legi~laçào. 

A lei de 18 de Agosto tinha estabele~ido a 
seguinte disposição (Zc! o art. 28 da lei). O art. 
29 diz o St>guinte (U o artigo). Eh-a.~ui as dis
pCisicões que esta vão prescri ptas na lei de 18 de 
Agosto a respeito das dispensas e licenças ; 
conhecendo-se entretanto que o processo estabe
lec.ido para estas dispensas e licenças era sum
mamente moroso e quasi inutil, porque os eida<iãos 
que precisavão dellas se vião na necessi,Jotde de 
recorrer aos cons~lhos de qualificação, unicos 
competentes para as conceder, que não podião 
rettnir-se com promptidiio todas as vezes que era 
indispensavel, a lei de 1832 estabeleceu outro 
processo, e não só pur esta raziio como tambem 
para evitar os abusos de serem dispensados pelo 
conselho a torto e a direito todos os que não 
querião servir. 

Conhecendo os inconvenientes do seren1 as 
diMpensas concedidas por conselhos de qualificação, 
a 1131 que acabo de citar disp<;Z o seguiute (U o 
IJI't 10 da lei). E' esta a disposição vigente. 

Eu ouvi elguns Srs. deputado8 indicarem um 
outr.l procegso para as dispensas, mas não 
conlleço outra legislação sen:lo est;l, e nella en
eontraràõ os nobre~ deputados a razão que t eve 
acommissão para nlterar o processo das dispensas; 
ella não a alterou no substancial quanto aos 
cht~f••s dos corpos ou commandantes das com
pa~hias ; isto !oi tirado dil lei. P<lrtanto as razões 
do nobre deputado contra o artigo da commissâ-:, 
são razões coutra a propria lei. 

Se não passar o artigo da commissão que mo· 
difica de alguma sorte a lei, cumpre que os nobres 
deputados apn•sentem outr.:~, modificando-a. Os 
seus argumentos prol'ão de mais, porque, com
batendo o proj~cto, tambem procedem contn a 
lei. 

Mas volt11nào ao que eu tinha dito, isto é, que 
existião razões pelas quaes a commissão entendeu 
necessario alterar a disposição da lei. devo lembrar 
que a lei estabelecia que houvesse recurso para o 
jury de revista e este jury de revista muitas 
v~zes não se reunia em muitas províncias, e 
mesmo cousta que não tem existido em algumas. 
Porque pois havemos de consarvar uma disposição 
que não póde ser ex.,cutada, attentls as distancias 
d.ls noss~s populações 9 O que fez puis a com· 
mis~ào? Alterou egta disposição in~:xequivel, 
additando apenas que o~ commandantes "uperiore:{ 
poderáõ tambern conceder esta.; dispens •s: o 
mais existe na lei. Mas, pergunto eu, haverá 
inconveutente em que os commaudantes superiores, 
que estão sobranceiros a certas in~rigas locaes, 
tlqutm autorisados para conceder estas dispensas 
em um ou outro caso em que os com mandantes de 
companhia ou de corpus as recusem ? Acha-se 
nisto Calta de garantia para a guarda nacional, 
ou antes uma vantagem ? Os nobres deputados 
concordarão commigo que é mais conveniente 
que os commandantes superiores tenhão lambem 
esta attribuição, e se ella existe em virtude de 
aviso do governo, hão de reconhecer que melhor 
é que seja expressa na le:, porque é objecto ~e 
legislação. Portanto entendo que 'i comm1ssa~ 
tem tuda a razão quando apresenta est11 modi-
ficação. . 

Tambem a com:nissão accrescentou uma dts· 
posição R respeito dos offieiaes, entendendo que 
convinha que tivessem um superior, a quem 
pedissem estas dispensas. o que não estava 
expresso na lei, e foi agora consignado, subor
nando-se os officiaes inferiores aos superaores da 
guarda nacional. Nisto ha grande vantagem, 
grande ordem, e methodo no serviço que tem 
de ser prestado. Por cousequencia não ha motivo 
para se censurar esta outra alterRção. 
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_ Ql!.anto ã segunda parte do artigo, na qual se 

dtspoe que nenhum commandante superior ou de 
corpo po~_sa ausentar-se sem licença do presidente, 
etc., ereto que os nobres deputados não contes· 
tnráõ a sua vantagem. 'rem acontecido que 
commat>dantes de corpos e commandantes supe
riotes se retirem do seu district<"para fôra da 
provincin, com prejuízo do serviço publico, de
volv endo o commandante a"s s 1s immediatos, 
scrr~ conhecimento do_ l!overno ; de mod•• que 
muitas vezes acont~c1a quR o presidente se 
correspondesse con, um chefe de corpo que se 
tinha retzrado . E não será conveniente que raão 
o possão fazer se111 licença do governo ? Qual é 
o empregado publico que se póda retirar do seu 
emprego sem obtêr licença da autoridade com
petente, quanto mais um commandante de corpo 
ou commandante superior, pessoa tão proeminente 
na guarda nacional ! Cn.tll) pcoderá o governo 
sem isto mantP- r a disciplina que deve existir na 
guarda nacional ? Creio, pois, que a disposição 
contida na segunda parte dn nrtigo é ainda fun
dada em razões muito patentes, muito evidentes, 
aconselhadas pela boa administração, e que não 
se pôde capitular as di9po:;ições do art. 13 como 
prejudicial á organisação da guarda nacional. 
Entendo, pois, que o artigo deve ser adaptado. 
. O Sr. D. Manoe~:-Sr. presidente, não 
tenho tomado parte n~sta di$cussão porque desejo 
que o projecto passe quanto antes, convencido do 
que elle vai remediar urn dos grandes males que 
soffre o paiz . Não entendo com o nobre deputado 
pela provincia de S. Paulo que tenhamos aosoluts. 
necessidade do concurso do governo para fazermos 
un•a boa lei sobre a gur.rda uac1cnal. Na casa 
existent muitos Srs. deputados que têm occupado 
altos emprego~ do estado, js como ministros de 
estado, jã como presidentes de província, já como 
membros das assembléas proviuciaes e officiaes 
superiores da guarda nacional, os quaes todos 
estão muito habilitados para ct:.nhecerem os de
feitos da legislação existente da guarda nacional 
e fazerem uma lei adequada ás circumstancias 
do paiz. Tendo o actual ministerio tão pouco 
tempo de existencia, não pôde por certo espe
rar-se que est11ja melhor informado a respeito das 
necessidades do serviço publico nesta parte do 
que algum dos Sra. deputados, que, por differentes 
vezes têm sido conselheiros da corôa ; demais, 
Sr. presidente, os mini11tros têm entrada franca 
nesta easa, podem assistir às nossas discussões ; 
e, se o não fazem s~mpre é, ou porque não podem 
ou porque estão de accórdo com as idéas capitaes 
do projecto em discussão. Tenho votado e conti
nuarei a votar em geral pelo projecto como re· 
medio a um grande mal existente ; mas se por 
ventura entrar em discussão o projecto do illustre 
deputado pela proviccia <las Alagóas, que resta
belece as antigas milicias, hei de sustentai-o e 
ar-lhe o meu voto ; eis um dos objectos em que 
destou inteiramente no regresso; o meu regresso 
não é quanto âs instituições fundamentaes do paiz, 
é sim, quanto às leis feitas a esmo sem profunda 
medit•lção, e, o que mais é, sem conhecimento 
do estado do paiz ; é por exemplo, quanto ã lei 
da guarda nacional, que, sendo imitada da 
que rege em França, tem causado os maiores 
males, porque o Brazil não ê a França. 

Que inconvenlentee tinha a experiencia mostrado 
resultarem da instituição das milicias, instituição 
filha da 9abedoria dos nosaos maiort~s, sanccio
nsda pelo tempo, e confirmada por uma longa 
experiencia : deita-se por terra em poucos mo
mentos uma tão bella instituição, e substitue-se 
por uma outra que terá sido muito boa em um 
paiz eivilisado, mas que certamente se não compa
dece cem as circumstancias do nosso. Quereis a 
prova 'l Eu võl-a apresento. A lei de ll:l de Agosto 
de 1831, um anno depois da sua execução, !oi 
consideravelmente alterada, e dahi por diante 

C?nstantemente os ministros de estado e os pre
Sidentes em seus relatorios prováriio com razões 
ponderosas que, apezar dessas alterações ainda 
a g_uarda nacional carecia de um:\ outra ~rgani
saça~ para poder_ pre_encher os fius de sua creaçiio. 
D_epoiS da pubhcnçao do acto addicional o que 
VImos ? As asse~bléas provinciaes leg-islarem 
sobre a guarda nactonal de uma maneira differente 
sendo opposta ; de modo que se pôde dizer coa: 
!undamento que ü:X.iste completa desllrdem neste 
Importan~e ramo do serviço publico. 

Ta_es sao, Sr. presidente, as consequencins da 
fac1_lzdade com que se destruio uma instituição 
antiga, e da prllcipitação eom que se adoptou 
outra para a qual o p3iz se uào achava preparado. 
Est:anhou-se nesta casa que alguem pretendessa 
mzhta~zsar _a guarda na•:ional. O que se entende 
por nnh~a~1s~r a guard'• nacional '1 Sorá organi
sal-a, d zsc1phnal-a, subordmal-a 'l Então tambem 
eu quero militarisar a gu11rda nacional. Senhores, 
a guar_da !lac1onal de França, em disciplina e 
subordiuaçao talvez não ceda á tropa de linha : 
os seus exercícios e manobras são quasi tãõ per
feito~ como os de linha : é verdade que toda ou 
Q!l~Sl toda a guarda nacional é composta de in
dzvl~os que_ pertencerão á primeira linha, e os 
offi~•aes_, amda qu_e _de eleição popular, são 
ordmartamente dalh tzrados, e por isso sabem 
conservar. a mesma subordinação e disciplina : 
neste senttdo podemos dizer que a guarda naeional 
em França está completamente mil i tarisada. 
Fallando da doutrina do art. 13, declaro que voto 
por t>Jle, porque me parece muito conveniente 
que os commandantes de companhia e os chefes 
de corpos tenhão a faculdade de conceder dispensas 
temporarias do serviço e licenças aos seus subor
dinados por qualquer . m~tivo ju_sto que se apre· 
sentf!. A nobr6 comm1ssao espectal nesta parte foi 
de accordo com o que se acha estabelecido na lei 
de 18 de A~osto de 1831 em differentes regula
mentos e av1sos do governo ; mesmo na primeira 
linha os commandantes podem conceder taes d is
pensas e Licenças por tempo detõrminado · eu não 
teria duvida de adoptar qualquer eme~da que 
di~clarasse que taes licenças e dispensas niio 
pudessem exr.eder a um prazo marcado para 
evitar assim abusos que por ventura se possão 
commettar. 

O Sr. Rodrigues dos sa,..tos:-Sr. pre
sidente, os esforços q11e aeabão de fazer os nobres 
deputados para sustentarem a disposição do artigo 
justificiio suffic:ientemente a oppesição que se lhe 
tem feito. Se a materia fosse tão Jiquida que a 
simples inspecção bastasse para determinar sua 
adopção, os nobres deputados -não se terião as
planado tanto. 

Mas, Sr. presidente, infelizments me parece 
que os esforços dos nobres deputados forão in
fructuosos, e não .darão aquel\es resultados a elles 
que mirárão, porque em minha opinião, depois de 
prestar a mais religiosa e reflectida attenção, as 
objecções que fiz ao artigo ainda subsistem. 

Os nobres deputados muito se afaoárão p ura 
demonstrar a conveniencia de serem os comman
dante:s de companhia autorisados para conceder 
licenças temporarias aos guardas de suas compa
nhias : mas a camara terá observado que quando 
impugnei o artigo, nem uma palavra eu dis8e 
áeerca das licenças, antes francamente combinei 
em que ficasse aos eomm~nda:ttes de companhia 
esta faculdade, porque reconheci que em muitos 
casos seria em demasia oneroso para os governos se 
fossem obrigados a recorrer aoseommandantes dos 
corpos 011 ao presidente da provincia para obterem 
10 011 20 dias de licença para sahirem do muni
cípio. Por consequencia a este respeito estamos 
de aecordo. M~s estas mesmas razões podem por 
ventura proceder a respeito d98 dispensas! Não. 
A.- dispensa temporaria tllm por fim permi\~ir 
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que o guarda nacional fique no lugar de sua 
residencia, seltl fazer serviço e por conseguinte 
nunca so pôde dar a urgencia qua justifica a 
disposição ll respeito das licenças. 

Ora, será muito conducente á boa disciplina e 
boa ordem dos corpos que os commandates postiào 
indeterminadamente e sem condição alguma con
ceder semelhantes dispensas '1 Eu continuo a 
pensar que não convém á boa disciplina dos cor
pos nem á regularidade do serviço que os capitães 
de companhia possão conceder dispensas tt:u.po
rarins. O artigo não limita tempo, e porhnL;> a 
dispensa de um mez é temperaria como a de um 
ou dous aono.-~ ; e por ventura convirá que um 
capitão d'l con1panhia possa conceder dispensa 
para residir no districto, livre de serviço por 
dous ou tres annos? Demais não se vê que em 
muitas épocas se pôde fazer um commercio illicito 
de taes dispensas, e que em tampos de eleições 
os capitães de companhia que quizerem infiuir 
podem commerciar com esta faculdade, dando 
dispensas temporarias por um ou mais annos, 
pura obterem em troco deste favor um voto que 
aliás em outras circumstancias não terião obtido ? 
Não quero já recorrer ás eleições, onde tantos 
interesses se cruzão, e tendem de ordinario a 
viciar e empecer a execução das leis: em casos 
muito ordinario não podem haver muitos motivos 
que obriguem, estimulem aos commandantes de 
companhia a abusar, a inverter inteiramente a 
intenção do legislador ? Emquanto uma limitação 
se não estabeleça que evite estes abusos, eu bei 
de continuar a votar que os capitães de compa· 
p11nhia não teohão esta faculdade, ao menos 
emqaanto estas expressões-JispenS•lS temperarias 
-não tiverem uma definição tal que modifi'-lue os 
meus legítimos e bem fundados receios, ou pelo 
numero reduza consideravelmente os casos em 
que se possão dar os abusos que tenho exposto. 

Tudo qu:>:1to allegou o bobre membro da com· 
missão par" me combater não pôde proceder. A 
recordação que elle fez ca legislação existente não 
prevalece em abono de sua opinião: porque de 
duas uma. ou a disposição é nova 011 é repetição 
do que existe, e se é repetição. uão sei para que 
veio nesta lei porqu9 a lei se inscreve no art. 1• 
de maneira tal, que dá a entender que não tem 
outro de&tino senão modificar a lei existent& ; e 
se este é o seu fim, para que repetir o que já 
existe na lei ' Seria uma redundancia inexplicavel 
e viciosa. Entendo pois que a disposição estabelece 
direito novo ; mas então não póde ser justificada 
com a existencia e identidade da disposição vi· 
gente. Supponhamos porém que a disposição do 
artigo é identi'!a á lei, ainda assim era preciso 
que se mostrasse que era a melhor a mais per· 
feita e não procedião contra ella as observações 
que fiz. Mas não se fez isto ; o nobre membro 
da commissão limitou-se a chamar em se11 apoio 
a autllridade da legislação existente, sem demons· 
trar que della não resultão os inconvenientes que 
tenho apontado. Portanto, embora seja esta dia· 
posição conforme a legislação actual, como se 
trAta de reformar, eu ::JUererei que se modifique 
no sentido de cassar· aos commandantes de 
companhia esta faculdade de que podem muito 
abusar. 

Quiz·se qualificar como innovação a parte do 
arLI$rO que autortsa os commaodantes superiores 
para darem semelhantes dispensas: ou estou en· 
ganado, ou esta disposição> não é nova ; creio que 
no regulamento que marca as attribuições do 
commandante superior vem esta, e que em virtude 
deste decreto, ou por um costume autorlsado pelo 
governo, se concedião eatas dispensas. Por con
sequencia o artigo não é senão repetição do que 
existe, repetição feita sem proveito nenhum e 
que nada melhora em relação à boa ordem e 
regularidade do serviço. 

Notarei ainda que es~a repetição está até contra 

as vi5tas da commissão, porque parece, pela 
redacção do art. lo, que ella não quiz fazer a 
compilação da legislação actual, mas só modilical-a 
naquelhs disposições que a experiencia teltl re
conhecido como m~11os boas: e se estas são as 
vistas d '' commissão, não acho que as preencha 
quando repete uma disposiçiio que já existe. Mas, 
ou seja esta Jisposição reformadora ou conf,•rme 
a legislação actual, ell.t é inconveniente ; e em
quanto se me não mostrar o contrario, hei de 
votar contra e lia. 

Tambem não farei gr.onde reparo na auseneia 
dos mini>tros nesta d1scu~são. Eu entendo que 
depois da moáida que se approvou no anno pas· 
sado nesta ~sa, não nos cumpre mais convidar 
os ministros. P~lo interesse que devem ter na 
marcha dos trabalhos da casa, elles hão de ne· 
cessariameute informar·se dos objectos de que 
nos occupamos, e, assim sendo, devemos julgar 
que se alguma das medidas que occupã,, a attenção 
da camara exigir a sua presença, ou porque ella 
prejudique os interesses publicos ou estorve a 
marcha da administração, hão de apparecer nos 
seus lugares para a combater; mas desde que 
não vir isto, estou autorisado para crer que estão 
de accordo eom as bases dos pr,,jectos que se 
discutem e que não dão grande importancia a 
qua~quer modificação que se tenha de intro
duztr. 

Concluirei aqui as minhas observações, repe· 
tindo que sinto muito uão poder desistir da 
minha opinião á vista das explicações dos nobres 
deputados, dos quaes um é membro da commisaão. 
Na votação pedirei que se divida a disposição do 
artigo na parte relativa a dispensas e licenças, 
porque votarei pelas licenças, mas contra o artigo 
na parte relativa às dispensas, emquanto dá aos 
commandanLes de companhia o direito de conce
dêl-as seltl especificação de motivos e limitação 
de tempo. 

o Sr. Antão :- O nobre deputado por 
S. Paulo ainda insiste nas suas primeiras razões 
para não approvar o art. 13 na parte relativa ás 
dispensas. Di~se elle que nas respostas que se 
lhe hav ião dado se fizera confusão das licenças 
e dispensas : que elle reconhecia as vanta~rens 
de concederem os commandantes de companhi!!.S 
as licenças, por isso que, tendo de retirar·se uua 
guarda nacional para f6ra do districto, não 
encontrando este recurso prompto, poderia ter 
prejuízo ; mas não indicando as dispensas neces
sidade de sabir do districto, os guardas nacion11es 
podião bem esperar. Creio que é uma das razões 
porque o nobre deputado entendeu que devia 
ainda rejeitar esta parte do artigo. O outro ar
gumento foi que, dando-se muitos abusos na 
concessão das dispensas, estendendo-se a indivíduos 
por a!Jeições ou interesses políticos, não se devia 
dar uma disposição que dava lugar a estes abu,oos. 
Não me recordo que outros motivos apresentou 
o nobre deputado para rejeitar a disposição do 
artigo. 

Sr. presidente, eu não posso bem avaliar a 
distincção que o nobre deputado faz entre licença 
e dispensa, de modo que tudo não importe fa. 
culdade de o guarda nacional não prestar serviço. 
O que qner dizer-dispensa 7 Quando um guarda 
nacional não sahe do districto, é dispensado do 
serviço, e quando tem de sahir do districto, tem 
licença para o fazer : tudo se reduz a isenção de 
serviço, ou tenha de sahir ou nftO do districto. 
As razões que aconselhiio a isenção do serviço 
são as a:~esa:~as, qner se trate de dispensa quer· 
de licença ; a unica differença consiste no modo 
de gozar desta isenção, porque o homem que é 
dispensado fica no districto e não faz serviço, 
e aquelle que obtém licença não faz serviço, 
mas fllZ viagem ; no fundo tudo é isenção de 
aerviço. 
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Trago isto para mostrar que a razão fundamental 

para se conceder uma e recusar outra aos 
com mandantes não existe, porque, em substancia, 
não ha razão sufficiente para essa :hfferença. De· 
mais, o projecto estabelece quo os commandant6S 
de companhia possão conceder estas dispen;;as 
com as clausulas determinadas nos regulamentos 
do governo_ Para que addicionou a commissào 
esta parte? Mesmo para evitar estes abusos, 
como por exemplo, a cnncessào de licenças extraor
dinarias sem motivo justificado. 

O nobre deputado argumentou com abusos, mas 
elle sabe que abusos não são argumentos. Confesso 
que abusos podem existir, rnas não é isto o que 
quer a lei ; e se, quando ella diz que estas dis
pensas serão concedidas com a clausula que es· 
tabelecer o regulamento do governo, não pôde 
evitar abusos, então a disposição que o nobre 
deputado tem apresentado tambem o não poderá 
conseguir. 

Disse o nobre deputado que as dispensas não 
erão urgentes e que podião ser requeridas aos 
com mandantes dos corpos, visto que os dispensados 
não tiobão que sahir do dislricto. Se o nobre 
deputado me dissesse que em todos os casos 
possiveis de dispens!'.s pedidas pelos guardas 
nacionaes se podia admittir espera, até as obterem 
dos commandantes dos corpos, eu concorJaria ; 
mas não me provando isto, ha de convir commigo 
que é indispensavel que a dispensa seja concedida 
pelos commandantes das companhias. Ha guar
das nacionaes qae de repente adoecem, e carecem 
de uma dispensa temperaria ; hn outros cujas 
mulheres e filhos adoecem repentinamente, e ~que 
11ão podem apartar-se do leito dos doentes. E' ou 
não causa de dispensa? E convirá que a não 
possa obter sem recorrer ao commandante do 
corpo que talvez exista a 30 leguas, ou ao corn
maudante superior, que mora na distancia de 50 'f 
Emqu11nto o nobre deputado não provar que am 
t.:~dos os casos a dispensa admitte espera, não 
considerarei as suas razões suffieientes paro com· 
bater o art1go. 

Disse mais o nobre deputado que, tanto mais 
desnecessaria era esta disposição, quanto eu tinha 
asseverado que a com missão nada mais fizera do 
que reunir neste artigo disposições existentes. 
Eu peço ao nobre deputado que se recorde do 
que eu disse. Apresentei as disposições das leis, 
as quaes mostrei que erão insufilcientes para a 
regularidade deste serviço; mostrei que as dispen
sas erão concedidas com certas regras impossíveis, 
e que, quanto á parte em discussão (isto é, qu11nto 
á>~ dispensas), erào concedidas pelos commandantes 
de companhia ; quanto a esta parte, a eommissão 
não tinha alterado a disposição da lei. Entretanlo 
note o nobre deputado que em todo o artigo ha 
disposições novas no seu contexto, mas nesta 
parte, especialmente a respeito das dispensas pelos 
commandantes de companhia, não ha novidade ; 
a lei é a mesma. Entretanto a·commissão entendeu 
que para melhor ordem e clareza, convinha repetir 
as disposições que estavão em avisos e regl1la
mentos como disposições legislativas, e que devia 
fazer um corpo de todas as disposições a respeito 
da guarda nacional, alterando o q'!-e lhe pareceu 
prejudicial, e reunir em uma só le1 o que estava 
disperso em avisos e disposições que, sendo ad
ministrativas, tinhão for-;a de lei ou dizião res
peito a objectos de legis!ação. Portanto, ainda 
mesmo que algumas das disposições estejão em 
regulamentos, entendeu a co~missio que devião 
fazer parte da lei, porque, em substancia, ellas 
são legislativas e não simplesmente administra· 
tivas. 

Depois destas breves refiexões, creio que o nobre 
daputado convirá na adopção do arügo. 

Não havendo mais ning11em com a palavra, e 

tendo dado a hora, o Sr. presiJente declara que 
fica encerrada a discussão do artigo. 

Dada a ordem do dia, levanta-se a sessão. 

Sessão em t 6 de Junho 

PRESIDENCIA. DO SR. MUNIZ TAVARES 

SUMMAIUO. -Expediente. -Ordem do dia.-Pen
s75es e tenças.-Re{orma da gua.,.da nacional. 

A's 11 horas menos dez minutos da manhã 
abre-se a "essão, lê-se e a!Jprova-se a acta da 
antecedente. 

EXPEDIENTE 

Um officio do Sr. ministro do imperio, partici
pando que na data de 15 do corrente exiRiO do 
presidente da província de Pernambuco os escla
recimentos a rel!peito dos lent"s do curso jurídico 
de Olinda que não se achão no exercício de seus 
empregos, com declaração do tempo e da inter
rupção d•) mesmo exercicio.-Fics a camara in
teirada. 

Remette·se á terceira commissão do or.,;amento 
o requerimento de Guilhermina Rosa Baptista, 
em que pede o meio soldo do fallecido seu pai. 
Fr11ncisco Antonio Rlptista, alferes ajudante de 
1• linha. 

Não ha mais expediente. 
São approvados os seguintes pareceres: 
I. a « ~·oi presente á. 3• com missão de or.,;amento 

a representação de D. Thomasia Maria Perdigão 
Ribeiro, viuva do fallecido capitão de mar e 
guerra Guilherme Cypriano Ribeiro, em que re
presenta a esta augusta camara contra o desconto 
feito no seu monte·pio de quotntia que se diz 
~er o dito seu fallecido marido responsavel á 
fazenda publica, qua de mais recebera de venci
mento como inspector do arsenal de marinha da 
província do Pará. 

a Comqu'lnto a commissão reconheça que o 
monte-pio é considerado para alimento das viuvas 
dos milit<~res, e de suas famílias, e que não estão 
sujeitos a divida alg11ma: é no emtanto a com
missão de parecer, que o governo informe pelo 
ministerio da marinha, sobre o conteúdo no re
querimento junto, remettendo não só todos os 
papeis que existirem sobre este objecto, como 
cópia da ordem que mandou fazer taes descontos, 
e do decreto de 2 de Outubro de 18:38, q11e a guia 
junta faz menção. e do aviso de 3 de Outubro 
do mesmo anno, que concedeu a quantia de 8008 
de gratificação ao capitão de fragata Antonio Pedro 
de Carvalho. 

a Paço da camara dos deputados, 12 de Junho 
de 1846.-Gabriel Getulio Monte,ro de Mendonca. 
-Goelh.o.-OliDeira Lisboa. » 

2.o a A commissão de fazenda, a quem foi pre
sente a representação da assembléa legislativa 
provincial de S. Paulo, pedindo que seja incor· 
porado aos proprios provinciaes uma casa antiga, 
e arruinada que existe na praça do palacio do 
governo da mesma província, afim de mandar 
edificar nesse lugar o paço para as suas sessões, 
é de parecer que se exijão do gov~rno informações 
a respeito, enviando-se-lhes para esse fim a men
cioBada representação. 

n Paço da camara dos deputados, 12 de Junho 
de 1846.-Souzo Martins.-Sotua Franco.» 

E' igualmente approvada a redacção seguinte 
do projecto n. 9: 

« A assembléa geral legislativa resolve: 
a Artigo .uoico. O governo fica autori~ado a 

supprir em cada um dos annos finance1ros de 
184á-1846, de 18!6-1847, e de 1847-1848, os 
cofres das rendu provinciaes do Cear4 com a 
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quantia de 40:(J()()S, Ja Parahyba com a dtl 30:000$, 
e o do Rio Grande do Norte com a de 20:000S. 

" Paço da camara dos deputad~>s, 16 de Junho 
de 1846.-M. Odoríco Zllendes.-Lapes Gama. » 

Vai a imprimir a redacçiio do orçamento rela· 
tívo á repartição da marinha. 

Lê-sa e approva·se a redacção da resoluciio sobre 
o gupprímento ás províncias do Ceará, Parahyb" 
e Rio Grande do Norte. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Entra em discussão a reso!ução n. U6. 
"A assambléa geral legislativa resolve: 
« Artigo uuico. Ficão apprcr.,adas as pen~ões 

concedidas pPlos decretos de 27 de Julho de 1844 a 
D. Luciana Maria Jardim e suas filhas solteiras, 
e a D. Gertrude!> J,laquina da Silveira, em atten
ção a terem morrido em combate seus maridos, 
Ago~tinho Gomes Jardim, maj•)r do So corpo de 
cavallaria da guarda nacional do Rio Grande do 
Sul, e Francisco Carvalho da Silva. ttlnente do 
mesmo corpo: revogadas as disposições em con
trario. 

11 Paço da camare. dos deputados, 11 de Aqosto 
de 1845.-T. A . deAlva•·enga..-Peixoto de Brito. 
-M. J. Valdettlro. » ' 

o Sr. Antão:-Eu·desejava que se declarasse 
porque a commissão entendeu que não era conve
niente designar-se as quantias das pensões. 
Lemb'ra me que é coi>tume da casa declarar-se nas 
respecti-vas resoluções as quantias das pensões, e 
parece-me que este costume deve ser continuado, 
para que assim se possa bem avaliar estes quantita
tivos na lei do orçamento quando se tiver de fixar 
as sommas necessarias para paj;(amento das pen· 
sões. Este costume d.:l corpn legislativo merece 
ser continuado para e\·itar difficuldades e duvidas 
na occasiiio dos exames que se tiverem de fazer 
ou sobre Od orçamentos, ou sobre os bahuiç~s das 
conta~ que forem apresentadas á easa. Lem
brava pois a conveniencia de voltar esto negocio á 
commissão, caso ella não esteja habilitada para 
oft'erecer emenda declarando já es&e quantitativo. 

Se não fosse 4lXigir muito, pediria que a illustre 
eommisl!ii:O nos declara11se alguma causa que justi
tleasse a approvação destas pensões, porque, 
senh<ores, é bom que, quando se Totão pensõ~:1 
na casa, se conheça com to)da a evidencia que 
ellas são muito bem concedidas, ao menos quo 
haja sobre todas as pensões uma discussão: tran· 
qu!llise-se a consciencia do publico; nã!l se diga 
que se approviio pensões que justamente não sao 
devidas, pen~ões que não mereção a approvação 
de t.ldos; emftm lembro a. convenieneia de se 
levar á toda luz as razões que nos levão a appro· 
var as pensões. 

O Sr. Val<letaro:-Sr. presi.lente, a reso
lução que se acaba de ler é do anno passado. G 
por isso não tenho bem presentes os motivcls que 
levarão a commissão a dar a sua opiniãe appro
vando o decn:oto que concedeu estas pensões, 
todavia creio que da mesma resolução se evtden
cia quaes os motivos que induzirão a commissào 
a approval-as, isto é, vê·se da resolução que se 
tra~a de dar pensões a duas viuvas de ofticiaes 

. da guarda nacional que morrereo em combate toa 
provincia do Rio Grande do Sul, e que ficarão, 
pela falta de seus maridos, reduzidas á miseria 
ou destituídas de meios de subsistencio.. Este 
simples enunctado mostra a justiça com que se 
approvão estas pen11ões. 

Quanto ã censura que o nobre det~utado quer 
fazer á commissão, parece-me que ella não é 
muito justa. E' talvez a primeira vez que appa
reee oa:i\tida na resolução a declaraçio do quan· 
titativo ; mas o n<lbre deputado deve ser maia 
indulgente sabendo que isto foi um esquecimento 
da commiasão, e não feito de propo!líto ; a COID· 

missão niio podia ter interess<J nenhum em omittir 
a qu :1 nti~. 

O SR. As~Ão : -Nem eu disse isto . 
O Sa. VALDE1'ARO:-Esta falta é fllciltnente 

supprid>< pela leitura do decretu que concedeu 
as pensões ; feita esta leitura, ficará a camara 
habilitada para em consciencia votar pelas pensões 
ou r ej~h«l-as ou reduzil-as, calcular se o que se 
prilteude é ou não compatível com as forças do 
thesouro, e na •·edacçào ínc!uir·se·ha na reso· 
luç:io o quan ti ta ti v o. (Depois . de ler os decretos.) 
E stas forào M razões por que a commissão appro
vou estas pensões ; Gl!>l entendeu não dever d"'xar 
privadas da suiJsiste. ucia famílias cujos ch.o fe;:~ 
per-ecerão em serviço do estado ; e quanto à 
declaração do quantitativo, pôde ella ser supprida 
por uma emead:!l O!! m~smo pela commissão de 
redacção. 

o sr. Antão:-DoJ modo algum foi minha 
intenção fazer uma censura á comDJissiio ; Jimi· 
tei-me apenas a lembrar-lhe a conveniencia de 
proseguir no systema que a casa tem seguido até o 
prPs~nte, de mencionar o quantitativo das pensões. 
Folgo muito que o nobre deputado concorda:ise 
comtnigo que e~te t em s id!> o precedente constante 
da casa. Eu entendo que basta que no corpo da 
resolução se mencione a parte do decreto do go
verno que declarou a qualidade das pensões, não 
sei se o ~oldo de major a uma e o de tenente á 
outra das agraciadas. 

Tarnbem pedi á commis~ão que nos produzisse 
oc; motivos pelos quaes tioila o executivo con
cedido estu pensões, não porque eu desconfiasse 
que a r.ommissào tivesse a.pprovado pensões que 
não dAvêra, mas para que o publico soubesse 
que nós quando votamos alguma pensão, votamos 
com razão sutliciente ou levados por motivos 
muito justos, muito dignos. E' por esta razão que 
eu procurarei sempro, em todas as <lccasiões que 
se tratar de votar pensões, de provocar uma 
discussão muito plena, muito clara e evidente 
sobrtl a justiça das mesmas pensõos; ao menos 
saiba o paiz que não se concedem pensões senão 
quando devidamente merecidas. 

Ora, para isto era do mister que a commissiio 
nos désse o bistorico dos feito:s nobvcis desses 
militares a cujas famílias !!8 concederão pensões 
ou os desastres que em bem do serviço publico 
sotlrerão, porquG nem todo o P''iz tem presentes 
os documentos que motivãrào essas pensões. Eu 
pediria, se fo>sst isto possível, que 11e publicassem 
sempre no j<lrual da casa os documento~ pelos 
~u11es a casa vota sobre cada uma das pensões. 
Era bem razoavel, b"'" justa esta publicação ; 
muitas censuras (eu acredito que injustas) têm 
sido feitas ao corpo legislativo por conceder pen· 
sões ; e para que se não fizessem mais estas 
censuras, era conveniente que o paiz f<'SSe bem 
esclarecido sobre os docuo1entos que servirão d>l 
baae às nossas resoluções. 

Creio que (} nobre deputado não ficará persua· 
di do que eu quiz fazer uma censura á comn1issão ; 
apenas indiquei uma lembrança. Estimarei muito 
que se oftereça emenda declarando o quantitativo 
das pensões, e se torne bem explicitas os motivos 
das mesmas pensões. . 

E' lido o seguinte requerimento do Sr. A.ntão: 
« Declare-se na resolução o quantitativo das 

pensões concedidas pelo decreto do governo a que 
se refere a mesma resolução. Salva a redacção. • 

O Sa. PaESIDB:NTB:-Parece-me que este reque· 
rimento é como um adiamento para que volte a 
resolução à eommissão, afim de que ella declare 
o quantitativo das pensões. 

I O Sa. MuNIZ B.t.RRE:To (lo secretario):-Eu estou 
que o Sr. deputado autor do requerimento annue 
a que, depois de passar a resolução, vá á com
missão de reducção para declarar o quantitativo. 
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Deste modo não neeessario adi:lr·'le a dis- em 43 entende11 que dsvia elevar esta quantia ; 
cussào. diz qua não teve raáio o corpo legislativo quando 

O requerimento é apoiado e entra em discussão reduzio a tP.nça a 80S. Eu que ~ou naturalmente 
com a resolução. desconfiado das minhas po11cas forças de intelli-

0 sr. FranQa Lelte:-Eil vClto contra 0 gencia, assento que o corpo l6gislativo quando 
d · · reduzio a tença a 80S, muita~ razões teve para 

requerimento 011 emen a porque a JUlgo ocwsa. isto. Não me recordo da •liscussão que então 
Pela leitura da resolução belll se vê que ella houve, não estou certo de quaes forão os motivos 
approva as pensões concedidas pelos decretos a 1 1 · d -
que se te(~re; nestes decretos e~tàu relatados os que teve o corpo egis ativo para esta re ucçfi.O, 
motivos que teve 0 governo para conceder estas e por isso tenho escrupulo btlje em votar por 

t · quantia maior. Como existe na casa um dos 
pensões. Nem podemos duvidar de qua seJa 0 nobres deputados que fez parte da commissão 
quantitativo do soldo dd majllr de linha, e o de (o Sr. Wanderley), eu desejára que elle explicasse 
tenente do que tratii.o os decretos do governo : as razões que t~ve a commissão para julgar que 
ested soldos ja estão fixados por uma lei perma- convinha hoje elevar -se esta tença. Quaudo não 
nente, perpetua, e por isso entendo que o parec~r · t 1 · 
da com missão foi muito bem redigido. Voto pois seJ .. P"ssivel teres es esc nrec1mentos, vou requerer 

d · o adiamento, para que o ne!{ocio volte de novo 
contra o requerimento ou emen a por ociosa. á commissão. E' negocio antigo que precisa ser 

O Sr. Va.ldeta"l."<>: -Sr. presidente, eu podia novame:1te avaliado pela commissão da cnsa ; foi 
dispensar-me do ft!llar sobre a materia: estou dado o parecer emA!~ sobre uma tença que tinha 
convencido que a declaração exigida pelo nobre sido coucetiida em 37; qual a razão por que esta 
deputado é desnecessaria (apoiaãos), porque ou a tença que não tem sido approvada até hoje pela 
declaração tem por fim esclarecer á camara, e a maneira por que quer o pretenàente ? Apenas 
camara fica esclarecida pela leitura dos decretos a votou-se 80S ; e pas1oados tantos annos, sem 
quo se refere a resolução, e entiio põde·s!l votar termos conbecimentc> exacto do negocie, havemos 
com conhecimento de causa, ou tP.m por fim saber- de votar por quantia maior? Assim pois, se não 
se o qu .. ntitativo que hão de receber estas viuvas; houver quem dê esclarecimentos, vou mandar o 
mas neste caso parece-me que a repartição com- meu requerimento á mesa no seutido qua in-
patente, quando tiver de f<IZer a conta, não se ha diquei. 
de dirigir pela resolução, mas sim pelo decreto E' lido e apoiado o seguinte requerimento do 
em virtude do qual farão concedidas as pensões- nobre deputa:io: 
Por consequenciR em regra não é nece10saria tal " R~queiro que volte o pro~ecto à commissii.o 
declaração; todavia, a querer-se admittir que respP.~tiva para de novo interpór o seu parecer.» 
e lia seja necessariR, é trabalho que a com n:~issào 
de redacção pôde fazer, não é preciso que torne o Sr. Vatdetaro:- Sr. presidente, sup-
a resolução á commissão. posto ·eu não pertenc<~sse á commissão de pensões 

e ordenados no tempo em que se deu estJ:! parecer 
O Sr. So.uza Martins:- Pelo que tenho (pois que nesse tempo nem era membro desta 

ouvido parec~-me que a duvida consiste <lm pouca casa), todavia opponho-me ao adiamento, princi-
cous~. O uoore :J.eputado por Mlllas qu~r fazer paltl'lente na parte em que exige que a commi~são 
con~muar a prat1ca_ da casa a_ respe1to das reso-___ dê di! novo um parecer sobre o negocio, porquanto, 
luçoes que app~ovao as penso~s. ~eclar~ndo-se examinando o part!cer, vejo que elle versa sobre 
nellas as quanttas: acho este deseJO mu1t<> r~- disposição de direito, sobr~ a legislação existente. 
zoavel~ porque quando se vota por uma pens~o Se algum deputado não está babiiitado para votar 
é prec1so que a ca_mara tenha presente a quantia por esta rf!soluçil:o, é sem duvida porque não tom 
que vota . Mas. par~ pôr de accordo o nobre presente a legislação respectiva ; e se assim é, 
de_pu~ado por Mmas e o nobre membro da com- não é indo a resolução á comm•s~ào qutl o nobre 
m1ssao, eu rogava a este nobre deput~do que deputado ha de ad·tuirir este eonhedmento, mas 
mandasse á m_esa uma em~11da de redacçao_decla; sim d<l exs.ma dllst.a legialaçi\o. Se a queatilo 
rando quaes aa~ as quanuas que se yotao. ~ versasse sobre estes factos, sa !oa~e nece,.sario 
isto cousa fae~llma ;_ em luga~ de se dtzer-ficao examinar documentos, entil.o razoavel pareceria o 
approvadas as pen~oes concedidas PO! de~elo de raquP.rimento d<J nobre dAputado ; mas pela f!XPO· 
tal-dtz·SE>- ficao approvadas as pensots de ta .. to, siçi\o dtl pllrecer \'Ô·t!e que eómente se trata de 
conc~didas JJOr de~reto de tant~. mostrar que a reauluçào que marcou a tençil. dt1 

Dá-se por d•scut1da a m~<terla. E approv;•da a 80S é contraria á legislação exist .• mte e que 
resol~ção ~om ~ ~menda do Sr. Antà<J. _ portauto se deve restabelecer a mesma t;nça nos 

Va1 a 101pnm1r o parecer da commissao do termos desta legisla~ão. 
orçamento sobre 0 orçamento da reparuçao da o Sr. Antão:- Não acho bem lausivel a 
faz~nda. - t ob d t ~ a a Entra em discussão a seguinte resolução n. 114: r~zao que apr'3sen ou. o n re epu a o P r que 

Jt Art. 1• Fica approvada a tença de 220$ nao ~asso o requerimento.. O nobre deputad~ 
concedida pelo g••verun em decreto de 27 _de !lsquece_u-se que eu ttnha d1to que o corpo ~eg1s 
Julho de 1 b37 a(l coronel de 2• linha do exerc1to l"t1vo tmha approvn_do apenas a teuça d_e 80S , SP:.m 
Leandro José du Cabo, 9 de nenhum vigor a vutn du·nda. o _corp_o leg1slat1yo t1nh_a exammado eu.tao 
menor de 80S que lhe foi marcada em resolução de toda a leg1slaçao que ~oJe se ID~oca : entretanto 
7 de Julho de 1838. cOt}heceu que não. de_v1~ votar o~ :.!20~. Qu~es s~o 

A t 2o F· c- revogadas as disposições em hoJe os novos pnnc1p1os que _nos h!"~ de mdnz1r 
« r.- 1 ao a votar de um modo contrano ? Nao se pôde 

contrano. ta 
11 

d A t conhecer ist•> no parecer; sobre esta parte elle é 
« Paço da camara dos depu dos, e go~ o omisso, nada diz. 

de 1843.-Nebia:r.--.1. M. Wanderley.-Carn<l\ro As tenças que são concedidas em virtude de 
da Cunha. » uma legislação nii.o podem alterar de um anno 

o Sr • .Antão :-Sr. presidente, o projecto para outr.>: aquelle individuo que tem direito á 
que está em discussão foi apresentado em 43 : tença de 80S eul certa épo;:a !líi.o póde, dadas as 
\em elle por fl.m approvar a tença de 22QS c~n· mesmas circumstancias, ter direito a nma teoç!\ 
cedida pelo governo por decreto de 27 de Junho maior passada essa época: logo, ba aqui alg11ma 
de 1837 ao coronel Leandro José do Cabo, e cousa mvsteriosa que é preciso indagar, ba um 
declarar de nenhum vigor outra quantia menor facto qüe é preciso estudar. E' isto que eu 
que lhe foi marcada. Pela expClsição da commissão desejava que a commissão fizesse; que con-
vê-se que o corpo legislativo tinha marcado. es!a sigoasse no seu parecer as razões, os mQtivos 
tenva na quantia de 8011 ; entretanto a comm1ssao que lizerão com que o corpo legislativo, tendo 
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votado a tença de aos. deve hoje declarar que 
esta tença não é legal, deve ser maior. 

Ora, p(lder · se- ha dizer que então deve passar 
o adiamento, para que a oamara examine o 
ntp;ocio ; mas todo o mundo sabe que a camara 
nestas pequenas questões deixa-se guiar antes 
pelo juizo, pelo exame das commissões do que 
por estudo seu proprio. São negocies estes com 
que as commissões devem carregar: em negocios 
de grande transcendencia a c&mara occupa-se em 
exawinal-os ; cada um dos Srs. deputados t~n1 
este trabalho ; mas estas pequenas questoea 
es~apão á diligencia dos nobres deputados, são as 
commissões as mais habilitadas para isto. 

o Sr. Mu.rques Ll•boa.:- Sr. presidente, 
se me regulasse sõ pela opinião que tenho formado 
sobre a a1aterla, não exigia o adiamento, porque 
tenho lembrança do assento do conselho ultra
marino de que aqui se falla; mas procurando 
ag"ra na casa, não acho na collecção este assento. 
Segundo minha lembrança, as tençss são con· 
cedidas aos officiaes de primeira linha ; mas o 
parecer está em sentido contrario; parece-me que 
quer dar tença a um coronel de milícias, embora 
o soldo que elle tivesse fosse de major. Como vejo 
algun1a duvida na casa, pllra esclarecer melhor o 
negocio, pediria que a discussão ficasse adiada até 
a pro:tima se~são. 

A discussão fica adiada pela hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continúa a discussão do projecto que reforma a 
guarda nacional. 

Prucede-se a votação do art. 13, cuja discussão 
ficou e1acerrada na ultima sessão. O artigo é 
approvado com a emenda. 

::;egue-se a discussão do seguinte art. 14: 
« Art. 14. Em casos de urgente necessidade, 

poderá o official ou guarda ausentar -se sem li· 
cença, ainda pa.ra fóra da província, justificando 
depois seu procfdimento perante o superior res
pectivo. » 

o Sr. Tos...,.arc• Ba.ato•:-Sr. presidente, 
a doutrina que se acha consagrada neste artigo 
acha-se igualmente comprehendida, tanto na lei 
de 18 de Agosto de 1S31 que organisou a guarda 
nacional, como ua resoluçiio pot~terior de 2b de 
Outubro de 1832. Mas, comparada a di.~posição 
deste artigo com as disposições da lei e da re
solução a que me reporto, a;:ho uma pequena 
mudança, ~&las uma ll•udança qut•, bem exam1no~da, 
parece que é de algun1a importaneia, que deve 
merecer o eume e a attenção da casa. 

Pelo art. 29 da lei a que me refiro, se acha 
estabelecido o seguint'l : - E ~ambem permitlida 
a aust!ucia temporaria sem preceder licença quando 
a urgencia do negocio as11im o exigir, llcando 
porém o guarda nacional obrigado a justificar 
depois a d1ta urgencia perante o couselbo de qua
lificação.-Temos portanto que este artigo, assim 
como o art. 14 em discussão, permitte que qualquer 
guarda nacional nos. casos ele a•·gencia possa au
sentar-se, independent .. mente de prévia licen~a, 
uma vez porém que fil.jue obrigado a dar as razõe>~ 
desta sua ausencia logo que volte ao lugar de BUlA 
companhia ou corpo. Ora, esta mesma permissão, 
tambem independentemente de · prévia licença, 
se acha eatabelecids na resolução citada de 25 de 
Outubro de 1832, art. 10. bsvendo porém a 
dífl'erença de que a justificação do guarda, em 
-vez de ser produzida perante o conselho de qualifi· 
cação deve ser primeiramente produzida perante a 
respectiva autorid11de superior, e ultimamente 
perante o conselho de disciplina no caso t:m que 
o chefe superior 11ão se tenha conformado com 
a def~sa allegada. Combinadas estas duas dispo
sições, ea vejo que na ultima, conssgrada ua 
resolução de 25 de Outubro de 1832, ach11-se mais 
uma garantia, garantia aliás neeessaria, e justa 

cautela que deve continuar a favor do guarda 
que se ausenta em casos de urgencia sem prévia 
licença. . 
~ão é isto porém o que se acha tão satisfacto· 

riamente no art. 14 que se discute . Dá-se a. mesma 
permissão, previnem-se os mesmos casos que se 
podem dar de uma occurrencia que obrigue o 
guarda nacional ,. ausentar-se sem prévia licença; 
quanto porém á fórma de sua justificação, varia 
a disposição do projeeto, sem que esta mudança 
seja justificada pelo serviço publico e bem dos 
guardas. Eu pois entendo que devemos ou votar 
contra este artigo como insufliciente, incompleto 
ou menos garantidor , ou aliá$ restabelecer 
neste artigo a disposição que se acha consa
~trada no art. 10 da resolução de. 25 de Outubro. 
Talvez mesmo que esta disposição da resolu~ão 
possa ou deva ser melhorada, e eu direi como. 

Eu entendo, Sr. presidente, que quando se dá 
este caso de urgeneia, prevenido tanto na lei como 
na re.-oluçào, e ultimamente no projecto que se 
discute, e quando por força desta. urgencia se 
vio obrigad" o guarda nacional a retirar-se sem 
prévia licença, em voltando ao distric:to, nós 
devemos pr~scre.ver a respeito delle duas obri· 
gações : 1•, que immediatamente apresente-se a 
seu chefe superior e legitimo, e lhe dê conta do 
motivo de sua ausencia; e 2•, que se justifiqu~ c ou· 
v eniente e competentemente, não sendo attendido. 
Deve pois ser, quanto 8 mim, a primeira obrigação 
do guarda apres~ntar-se logo e dH.r couta ao seu 
superior legitimo do motivo que o obrigou a 
retirar-se do lugar da companhia ou do corpo 
sem solicitar previan1ente licença. Desempenhada 
esta primeira obrigação, compareceLdo ante o 
chefo~ superior eom a razão justificativa do seu 
procedimento, ou olle se conforma ou não com 
esta razão produzido por parta do guarda nacional: 
se se conforma, estão de-empenlJadas as duas 
obrigações ; ma.s se o chefe superior não se con
fvrmo~, então cumprindo ~atiafazer conveuiente· 
mente o dever da justificação, deve ter o gllarda 
nacional a seu fo~vor ir justificar-se perante o 
conselho de qttalifieaçiio, Regundo lei, ou de 
disciplina, eomo Sê acha l(arantido no art. l• da 
resolução a que me refiro. Deste modo se evitão 
abus<Js. Pôde-se di?.er que este principio derivado 
da legislaç•io actllal e desenvolvido nos termos 
qus vropoubo 01io poderé. subsistir, un1a vez 
txtincto como so propõe no projecto, o conselho 
de qulllilicaçl\o ; .rr.a11 notai, senhores, que o 
conHillho de diseiphl)a niio s~ oupprírne ; e qu•wto 
ao d<' quaiiftcatrio, c.lt<vo prever.ir que, não obstante 
a 11Ua cxtincção que o projecto indica, uào 
des11pparecol m as funcções que são axercidau por 
tali11 couselhos de quahtleação, qttero di;o;11r que 
o conselho de qualificação é liUpprimido p~lo 
projecto, mas é ,;ubst•tuido por outro conselho, 
"' que se dá a qualificação de couselho de olliciaes. 
Portanto, ou recorrendo a elle, o.u ao conselho 
de clisciJ.>lin~, póde applicar-se 8 idéa consignada 
no art. 1• da resolução, que dip;o deve ser resta
bel!lcido no projecto. Mudai, t~enhoses, esse prin
cipio que se acha consignado oa resolução ; mas 
nilo vêdes que dessa mudança, não justificada por 
principio algum de conveniencitl, podem resultar 
serios abusos ? 

Deve o guarda nacional, uma vez comparecendo 
no lugar de que a-usentou, apresentar-se ao seu 
chefe superior, mas este por algum motivo de 
desafi'tlição ou por qualquer outra circumstaneia 
semelhante póde não acbar .iu.st•lieadil o proce· 
di111ento do guarda nacional ; neste caso é ne· 
cessario que o guarda nacional tenha o recurso 
que estava na lei, de ir justificar-se perante 
o conselho competeote, o que ê uma garantta 
a favor delle. Se, porém, a razão produzida 
pelo guarda é ponderosa, ou se da parte do 
seu superior ba auseocia de desaffeíção, ou 
indisposição, e elie logo se conforma com a ruio 
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dada, ni'io ;, preciso este rPcurso. Em todo o 
caso do restabelecimento ou conservação deste re· 
curso resulta <l maior garantia para o guarda. Por 
ist.o entendo que s~ deve conservar aquitlo que 
se ach·1va <lif'post•' a P'!t~> respeito no art. 10 da 
r~soluçã'} fiA 25 fie Outubro, t 11ndo ,qe ao mesmo 
teonpo em vista as oulras c:;nsir!eraçÕfH qn~ e~puz 
á camara sobre o melhorame••to de que 9.indit. é 
~;usceptivel esta disposição. Aecrescentando s .; o 
que proponho, fica esta disposição mais ampla, 
mais pPrfeita, porque estabel<lce assim as duas 
obrigsções a respeito do g•urda que se .ausenta 
sem licença previa. 

Eu ainda julgaria conveni~nte que desde o 
momento em que c. guarda voltando ao lugar .te 
sua companhia oa corpo, apresentQu-se ao ~<~U 
chefe superior, c este teve por justificado o mo· 
tivo que o obrigou a au~o•ll'ir-se sem prévia 
licença sua, quP. desde esse momento não poRila 
el\e mais soffrer onus ou incommodo alglóm por 
esta circumstancía, que não possa ser sujAito 
ulteriormente a pena alr:uma por esta fl\lta. 
Notai, senhores, que com isto se previnem os 
abusos q•1e podem s er s.irios e muita vez acon
tecer. Supponha <e que um offi.cial tendo recebido 
o guarda, que se havia ausentado sem licença 
sua, ten.io ouvido a razR:o que <Jlte deu, aehou-a 
ponderosa, e mandou q•Je vo:tas.'le ao exP.rcicio, 
julgando-o iutein<~n .~ nte i< P. nto d~ qual•[Uer pena, ou 
onus por esta falta de solicitação prévia da lic~nça, 
mas que depnis de alguns •i1as, P•'r qualquer 
motivo de dega~rad~. odio ou pa:xàll aliunãe 
proveuiP.nte, qu•,ira o official .'lubmett~r ~S6e g•.111rJa 
a um padecimento, a. uuu pilna, a titu\Q ou 
pretexto de elle se t~r au>~omtado do .\istricto s~m 
prévia licença; esta circumstancia acaso não me. 
tt!cerá ser prevenida por nó .-;? E .ll um paiz co:no 
o noss.:>, em qui! as autoridades, com11 .~abemos 
polll experi•mcia, tem tanta ten.lencia, e mesmo 
direi tantos estímulos, filhos de UQSsas insti· 
tuiçõP.s, de nos'ias circumstancias e da nossos 
o:ostumeg, tanta tenJencia para transcenderem o 
circulo de suas attribuições e al>usare.n em damno 
da socit!t.lade, e com detrim ento dos subalternos, 
é clar•) que todos O=' inconveniente que possão 
recorrer como t.:fl',,ito de abu:4•lS dll que sej>io 
Nusceptiveis as a.uloridad~s 110 exercício de suas 
respecti\·as attribuiçÕ-ls, devem ser bastaotem11nte 
pt:~ados e prevl!nidos pelo corpo legislativo ; 
principalmente quan•lo ~em, como na occasiiio 
preseilte, de rllnr a lflgisla.çiio, de corrigir os 
erros e abu!ios qu~ tenhão elicapudo e sido auto· 
risados pelas 1.,1:4 ar1tt~riores . Estll:~ retl>!:tões 
apreHento á consideração da honrada commissàv: 
so ell' não mandar ,., mesa uma em ~nda que 
melhore, no s~ntido qu., eu tenh11 íallado, e 
di~po~to no art. 1-! do projecto, en me verei 
obrigado, uestc caso, a rr.andar uma que assim 
sa~isfaça. 

O Sr. Antã.o :-0 nobre deputl\do que .lcaba 
de combater o art. 14 dv prujocto foi procurar 
na legi•lação actual os m.,tivos de dar preferencia 
ao que se acha organisado no projecto ; ei~ o 
que pude comprehender do que disse o n•,bre 
deputado. Declarou elle que a legislação da 
guarda nacional, estabelecendo que o guarda pu
desse ausentar-se do districto de sua companhia 
para fóra, em casos de urgencia. 'lra obrigado 
apenas a apresentar·se ao seu chefe ou comman
dante quando voltasse antes de justificar os 
motivos da sua ausencia ; que era shnples par
ticipaçi\o ao cbefd, mas depoi~ tinha de prov>tr 
o motivo da aus~ncia perante o conselho de 
qualiticação : que nesta di,posiçã.o a.:hava um 
r~curso mais vantMjoRO para o g•tarila do que na 
dlsposlç~o ,]U a.-t a. A dizer IJ v~r'.lll>:le , oiio 
!liJde bem eompr~h ;, nder q11aes "" "aut.ag'!ns •JU€ 
•1 ll'lbrt> depnt..do enxerg •. u 11a \e ~~ i~laç:io a11t.~ri•>r. 
Eu penso que o nobre dtputado .. ~tà ~quivo:.ca•io 

TOIIO I 

a este rP.spe itu: elle 'dá um recurso qne eu não 
encontro na lei . O n 11bre deputado permittir· 
m P. -ba que explique a disposição da iei como 
P.DtP.nd_?, e assim mostrarei ao n~bre deputado 
qu<l oao s_e .dão ._esses vantdgen~ que eU" An:s:er 
go:. na .leJ~tslaçaa ~-=tual , qu~ p~lo contrario 
f'a;~,':,~~=~~ao rio pt'ujecto eu• discussão é .c.ai 'i 

An~es de tudo JnlgJ que devo declarar á casa 
qu•l a co•nm•ssao em toda,; estas dispcsiçõeR 
t~ve um_ princtpio ca rdeal que regulou todas as 
d.1spos1çoes para pôl-ae em harmonia. O prin· 
c1p1? da commissão era subordinar a guarda 
nact•mal o mais _que era possível, e adoptou os 
meto~ de produzir essa subordinação. E' desta 
sor~e que a. commis:<iio. eot~Jndeu que os guardas 
nac1on!les co~o os offic1ses que por urgencia ou 
necess•dade ttve~sem d l! sahir do districto de
vião n~ V•Jlta justific>~r os rnutivos perante os 
respecttV•lS chef:la. A·1ui não teve a comm is · 
s~o outro principio s~n~o _o da- s11bordinaçào; 
est~ guar•lado este prmctp!O nas di•posições do 
pt'OJecto, como o n!lbre deputado não o poderá 
contestar. Que dasva.ntagem póde haver em que 
o guard~ nac1onal quando por urgencia. se retira 
do dr<trtcto. voltando a ~lle , justifique perante o 
seu chef~ quaes os rnot1vos que o induzirão a 
retirar-se ? ::)e o nabre deputado me acõmpanha. 
até aqut, se reconhece que o principio de su· 
bor?inaçã~ qu~ cu•npre e$t~belecer na guarda 
n~cwnal ~ 9:q~t obset·vado como convém, então 
nao den In~i JStlr para que continue a disposição 
da l~~tshçao antenor. Para reconhecMr a dif
ferenç~ gue ba entre o ~rQj~cto e a disposição da 
leg1slaçao, eu S<:>u obngado a apresentar ~ di
ve~~ ld,tde que extstl!. O nobre deputado .tisse ao 
prmctp!O que a com onidsâo nada mais tinha feito 
do qu~ ~ra•~seor~ar da legislação par ... o projecto 
e;ta. dtspostçao: penS•l que o no>bre deputado está 
equtvocado. A. prtmeira diff~r~nça coni!iste em 
qu!l a legislação ~nt.erior só providenciou a res
peJto do guarda uacwnal que se retirasse do dis· 
tr1cto para. fóra ; o projectu provid~ncia a respeito 
dos guardas nac!on_aes e dos offic:iaes. A resoluçiio 
auter1or esta.b•llllcta o seguinte: « A.rt. lO. O 
guarda nac1onal póde ausP.ntar·se quandn a ur· 
gencia do negocio Mssim o exija, comtanto que 
<.lepoi~ prove essa urgencil pet·aut.: o conselbo de 
di~cipli~tl, sendo·lhe isso exigido pela autoridade 
respecttva. I> 

Orn, o projecto estab•llece quo sempre se con· 
siderarà r.orno uecesssria a apresentnçdo da gullrda 
nac1onal <lU aDicta\ ao se.u superior para justillcar 
o mot11c da sua ausenc1a. AntigKmento o guarda 
n•&clonal sa apresentava pau juKLiUcar os motivoR 
da ausencia sómente quando a autoriua.te res
pectiva exigia que. o conselho d~ disciplina CU· 
nhecesse do:< mottVOll. P~lo proJecto o guarda 
nacional te:n de . apresentar-se é. autoridade res. 
pectiva para dizer· - Eu vi-me na precisão de 
retirar-me do districto para acudir a um caso 
urg,..nte, e o ca~o urgente é esle.-Pela resolução 
porém, se o officialjulgava que ~lle devia produzir 
uma. pr_ov~ mais clara, exigia qu~ o conselhc 
de d1sc1plma conhec~sse do <.'aso. E1s-aqui o que 
está na l~i; mas este processo é illusorio, porque 
não ha quem uào saiba que o conselho de disci
plina nunca decidio estas questões. Ora, não 
será mais conveni2nte, mais de accordo ' com o 
principio de subordinação que o guarda nacional 
se a.Presente perantll o seu superior para dar o 
motrvo da sua au,;encia 1 A commissão pois 
ad~ptou uma_dispus~ç~o que parece mais cvn!orme 
á tdole da 1nsutU1çao da guarda nacional, e 
aet'.r~sc~ntou outro pensamento qoe é que os 
<>1flc1aes devião tambem apr~Jseot.ar <:tS motivo• da 
su~t aos~nr:1a. Perg•t:oto au uubrt JeputaJo, se 
a•:a~o um guard11. w•Cl..;n •l f<ir cond~.a.,,ado iu· 
ju>l 'lm-.nle p~to .~omn~:<ndauv· Je colf•panl<i>L (•11 
pe lo C''"~ellto de d•s•·.iplina, h i\o lu• nn1 rectth•• 1 

1~ 
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Ba · do conselho de disciplina para os presidentes. 
E' d'outrina bem conhecida que, qusndn um official 
impõe uma pena iojust.a a um guarda, cabe a este 
o recurso para o pre•1dente. Se acaso ~tn tod()s 
os casos de penalid.ade da guarda. n_ac1onal ha 
recurso par>~. os prP.Sidentes de prnvmc1a, e~te :ie 
que se trata não estará fóra desta genersltdade. 
Nem ahi encontro <!mbaraço algum em ser ada
ptado o artigo do projecto. 

Porém obs~rve o nobrtJ deputa_?o que est~ in
conveniente <.jUS ell~ 1!-Present ... nao fie·>. obvtaJo, 
continuando a subs1st1r a dout~m~ d.a le~ de 1832, 
porque ahi, se o conselho de dtsctplu~a tmpu~esse 
uma pena ou não attendesse a'?s motivos! nao se 
dando recurso de quu falle1 au pras1dcnte, o 
gu.1rda estaria igualmente il"remissivelmente con· 
demnado. 

O nobre deputado reconhecerá que daquelle 
conselho de disciplina ha um recurso, assim eomo 
o ha da decisão do commanda:1te da companhia 
ou do corpo. Eu concluo dizendo que, se é 
indispensavel :!ujeitar o guada . ou official a 
produzir as razoes da sua auseuc1a perante nl
guem, ninguem é mais competente do que <J 
commandante ou chefe do corp3, porque este é 
que tem mais interesse em que a guarda na
cioual e'sLeja bem regulada·, e nunca o consdho 
de disciplina que não se reune para decidir estas 
pequenas 4uéstões. Não te~ho. le.lllbranç.a . de ter 
visto nenhum conselho de dtsctphna decrdtr taes 
questões ; tenho visto sim os commandantes ou 
prender os guardas quando nâ•J tiverão motivo 
para ausentar-se, ou impôr-lhes qualquer serviço 
como pena, qua~do ess~s motivos nà.9 sã<l attel~
diveis. A necesstdade da subordtnaçao terr. en,;r
nado isto aos commandantos ; e como não h.aveolOs 
de fixar por lei a pratic>~' Eu entendo que o projscto 
adopt"u a melhor disposição sobre semelh.mte 
assumpto, de que por ser mais conforme á disci
plina da guarda nacional. Portanto penso que, 
sem de~barmonlsar o pro.iecto , niio se pód'3 
adopt•lr doutrina .iiversa. Todas as vezes que \tm 
guarda puder c(lntestar com o seu comman·t<>nte, 
a subordinação não existirá, e é o que a cont
missão qui:z: evitar 

O Sr. Tavares Bast;os:-Sr. presidente, 
sempre que eu me julgar possuído de ra:z:ã•>, cheio 
de uma convicção que me pareça bem fundada 
ácerca de um potato qualljUer de import>lDCia QUI! 
afi'ecte ao serviço publico e ao~ IBteresses da 
e.oci.;dade, eu não poJerP.i deixar de insistir nas 
minhas razões, afim de que as minha>~ idét\s ou 
convicções sendo convencidas, possa iranqurlla
mente ac;:eder ao melhor juizo da casa. 

Portanto, Sr. pre~idente, vejo-me na preciitiio 
de dizar que as razões prt•tiuzitias pelo hnnrado 
membro da commissão não me incl1nã•l ainda a 
dar o meu voto ao artip;o em discussão, de pre
ferencia ât.~uillo que se acha estabelecido no art. 10 
da re,;oluçiio de 25 de Outubro de 1832. O honrado 
Ulembro apeuas considerou o mt>u argumento 
quanto a uma parte sómente : mas se tivesse 
aeoUlpanhado as minhas considerações em toda 
sua cxteOI!ão, veria que ellas estão de accordo com 
o principio de ~ubordioaçiio, de disciplina e de 
regularidad<: d~ s.er_vlço q~Ae elle julga dever se 
manter na mslltu1çao da guarda nacional, e que 
diz (oi o pensamento cardeal que teve em vista 
a cotnmissão na •onfecção desle projecto. Eu con· 
ve!lh<?, _em verdade, ~r . . presid~nte, em que este 
pnnctp\o deve ser o pnnc1p1o regedor destas novas 
disposições, mas não entendido como o enunciou 
o :cobre membro da commissã.o. Di~de o nobre 
depu~a~o que a commissão_ tev!l em vista. como 
pnnc1p1o cardeal na organJsaçao deste projecto, 
o dever a guarda oscional ser, por toda a Córrna, 
por todo o modo, subordinada. Se por esta enun
ciação se qner dizer que deve-se manter nlt. guarda 
uaçioual toda a disciplina neces-<aria, para haver 

toda a subordinação e regalari1ad'l rtue convém 
para que esta instituição floresça n~ nosso 'JSiz, 
para que não se entorpeça nem continue li() eSt'ldO 
desagradavel a quA tem chegado entre nós, acho 
C<1 m effeito justo este p<l:lsam .•nto; mas l!e, pelo 
co n~rario, o honrado membro entende que 3. gu1rda 
naciOnal dev P. estar presa e ligada por urn modo 
co:no material , predominando um principiv de 
subordin1çào tii.o cego, exclusivo e absoluto, qu~ 
mate o~ 011tros principias inherentes e regedor~s 
desta in ~t1tuição, então direi que não concordo 
com este pensamento . 

Eu concebo quP a guarda nacioual. na verdade, 
deve ter uma subord\naçã.o, umn organiqação per
feita e completa, que mantenha 11s relações que ae 
devem dar entre os chefes e os gu 1rdas, de uns 
par-a outro!', e entre 'odos correspectiva e mutua
mentl:', pam que possa satisfazer os fi:~s para que 
foi creada; mas entendo que a subordinação moral, 
e não material , é que deve presidir i guarda 
nRcional. 

Sr. presideot~, digo que prf.ftr.> a redacção do 
art. 10 da resolução, porqua e~te artigo estabel!'ce 
&sta dependenc.ia, esta subordinação que se dP.ve 
p:uardar entre os guardas e seus respectivos chefes. 
Continu•ndo esta disposição da resoluçãCl, prin· 
cipahnente sendo aclarada ou additada , como 
indiquo1i: vejo que se dá perfeita subordlnaç,\o nos 
guardas uacionaes, uma ve:z: que fi.ea o ~uarda 
que ausentou·se do districto sem l\cença na neees
sidadll de, logl) que voltar, apresentar-se ao seu 
cbefe para dar lhe conta do motivo de urgencia 
qu~ () obri~ou a ausentar-se sem _,Prévia licença. 
Além disto , Sr . presidente, nlém de manter-se 
e~ta relação entre o guarda e o chefe superior. 
acr.res;ce outra consideração que não foi apreciada 
p~lo honrado membro da com missão, e é q-ue, 
no caso de não ser o motivo de urg·~ ncia devida
mente apreciado pt11o chde, tem o gua•·da nacional 
um recurso de perante um corpo produzir a ra:z:ão 
ou ducumentos que mostrem o motive que teve 
para ausontar·so s'lm solicitar prévia licença. 
Vendo cu que no artigo em discussão náo se 
mantém este principio, é por isto que me pro
ouDci•> contra o artigo em discussão, e me pro
nuncio a favor do restabelecimento ou con
servação do art. 10 da res·•luçil.'l de 25 de 
Outubro . Mas acho, c.1mo jé. disse, que esta 
disposição 6 sus:eptivel de algum melhor&m•)nlo, 
porque alli apena~ se dflclllra que o guarda 
nacional pro•luúrá a 1111a justilicsçii.o perant~ o 
conselho <le disciplina, s•l assim ror exi..:ido p~lo 
seu respectivo ch~fe ; ma~ niio se estabel•~ce a 
neces•1áade ou obrtll;aç:i:o rtue ella, immediatamonte 
que chegut'l ao lu:;:rar tio seu dhtricto, s11 apr P.sento 
a s~u chefe. Entendo pois que ao art, lO dll 
re~olução de 25 de Outubro se deve accrescontar 
esta tdé>\. 

Sr. presidente, o bonrado membro Ja commissiio, 
querend<' mostrar a prefet·encia do nrt. 1! em 
discussão, ralativamente so que 11e achava esta
belecidu ante:~, chamuu tambem a atteução da 
casa para 'lste ultin10 ponto, e é que na reHolnção 
apenas se achava prevenido u caso d<J um guarda 
se auspntar por motivo urgente sem prévia licença. 
mas <JUe e~>te caso nãõ estava prevenido quanto 
aos officiaes, e que a commissào fez extensivo 
aos officiaes o q~e se achava eetabelecido na 
legislação anterior a respeitl) dos guardas, e q\\e 
desta Jisposiçào ass1m cou.:ebida resalu uma 
prefdrencia a favor do artigo do projecto. Parece· 
me pvis que a camara deve considerar o incon
veni•mte de " commiuão nivelar os otlicia<Js que 
se ausentão sem \ic.,uça, aos guardas que tambem 
se ausen~ào !lem eíla. A commissào, disse o nobre 
deputadfl, eq1tiparoa uwa cnusa com outra, ou 
seja ~imples guarda nacional ou seja official que 
se ausenta s~m prévia licença, o ca,;o é identico, 
não h>~ja ditlerença de legislação a respeito. 
Pagunt.o eu, nii.o póde resuaar serias inconve· 
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nientes desta igualdade de ca~o e de disposição 
que estabelAceu a commissão? Parece-me que não 
cvn v-ím muitu ao serviço publico que se nivele 
assim o official que se ausenta sem licença prévia, 
com um simples guarda em tal circurnst•lncia. 
Qu:~nllo um g'uarda se ausenta por \Hg.:ncia ""m 
prévia licença, o tffeit.~ que disto pódtl resultar 
relativamente a(l serviço publico não {, '' me.smo 
qu e se dá quando um official se ausenta sem 
prévia licença ; aqui h a muita differença, a questão 
muda e augwenta de interesse. O ~uarlia na
cional póde ausentar-se, e voltando dá conta do 
motivo por que se ausr, ntou sem licença: mas 
dist•J nã;, vem transtorno ao serviço publico ; 
porém se em lugar !lo guarda um nflicial ~e 
ausentar que tem de commandar uma companhia 
ou um batalhão, é claro que mui serios incon
venientes P<)dem dar-se. E' preciso, sim, que a 
re:;peito dos officiaes que tiverem ur.:!;encia de se 
ausentarem se estobelcça a mesma permi~são que 
se dá aos guard~~o,; em gtlral; mas ent~ndo que 
é necessario que elle faça uma participação á 
autoridade superior, que nã.o possa ausentar-se 
sem essa participação e sem passar o commando 
que tiver ao chefe reo>pecti v o. 

UM SR. DEPUTA.Dl d(l um aparte que ni'io ou· 
vimos. 

0 SR. TAVARES BASTOS : - 0 nobre daputlldO 
quo dá o aparte parece que não ouvio a _co':!fis~ão 
que fez o honrado membro da comm1ssao de 
que e!lte é um caso novo, não preveni·lo na le· 
gislaçào actual, e que a commissão quer nivelar 
o official que se ausenta ,em prévia licençi\ com 
os iluardas nas mesmas circum.~tancias. A com
missão achou justo que, Msim comfl os guardas 
podem ausentar-se com esta licença, o mesmo _se 
dê áeerca dos officiaos, não prevenindo porem 
nada quanto à differença que nota em relação ao 
serviço publico . 

A' vista disto, concluo remettendo à mesa uma 
emenda; julgando porém dever compreht>nder ou 
resolvt~r ella <lste ultimo inconveniente quanto 
aos officiaes ,;obre que chamarei a attenção da 
casa e da n1.bre commissão. S<l a augusta camara 
e a nobre commissiio achar este Inconveniente 
sério e ponderoso, e que deve ser prevenido, 
independente de regulamento do governo, fará o 
que JUlRar conveniente, 

E' lida o apoiada a seguinte emenda do Sr. 
Tavares Bastos : 

cc Emenda ilubstitutiva ao art. 14. 
<I Em ca11o -de ur~ente necessidade. podem o 

oflicial ou Ruar·ia nacional au~entar-~a ~em li · 
cençK, ainda para fbra da provmc1a, JUSttftcando 
depois o seu procedimento pArante o conselho de 
que Lrala o art. 16 do proiertn, sendo i11to exigido 
pelo superior respectivo, a quem deverá imme· 
diatamdnte apresentar·s~ e dar conta dos mot1vos 
da ausencia. Nesse caso, não se ausentará o 
official sem participação ao seu superior res~ectivo, 
passando :lO immedia•'l o commando que tlver.
J. Ta11arer Bastos.» 

o sx-. Antão:- Sr. presidente, pouco accres
centarei ao que já tenho dito em sustentação do 
art. 14 do projecto. Pensava eu ter mostrado 
quanto era bastante para que fosse ~d~pt~do o 
artigo como mais conducente á boa d1sc1phna e 
boa organisação da guarda nacional. 

Não o 'tem porém o nobre deputado e_nten~i~o 
da mesma maneira : assenta elle quo a d1spos1çao 
da resolução de 1832, modificada pela .sua emenda, 
otierece maia garantias á gnarda ~ac1~na_l, 1sto ~. 
entende que estabelecendo uma pnmetra tnstancta 
dos officiaes perante quen1 deTem-se apresentar 
os guardas que se tê.n retirado sem licença, qu'! 
esta instancia, digo. vai de accõrdo com o pen· 
samento que ttve a commissão, embora depo1s 
se dê uma Kegunda inst••ncia pllr& o conselh? de 
disciplina. O principio que e~t.abelece o proJecio 

é que os officiaes não punão sem motivo razoavel 
e justo. O nobre deputado agora ji\ muda de 
opmilio a ces~eito dõ que disse a principio, 
porque ella disse que havia recurso para o con
selh" de disciplina. e agora reconhece que não 
ba tal r ecurso, e que os commandantes e chefes 
de companhia, admittinda os motivos de ausencia 
do guarda, não formão, segundo a letra da lei, 
uma primeira instancia, que sómente se dava 
quando o chefe enti:ndesse que de'l"ia exigir justi· 
ficação, submettendo o negocio ao conselho de 
disciplina. Na verdade o con;;clho de dlsc1plina 
era a primeira instancia, porque decidia a questão, 
e a unica tambem que so tinha estabelecido no 
projecto era o commandante do corpo ; a differença 
não estava seniio em ser o conselho de disciplina 
ou o commandante que devesse decidir sobre a 
procedencia dos motivos da falta. O nobre depu· 
tado pois offerece nova idéa agora, e quer que 
haja primeira e segunda instancia para decidir 
do caso, e o motivo que dá é porque podem 
haver vel:ames e perseguições desnecessarias : 
mas eu lhe peço que examine as disposições da lei 
quo ficão em vigor a respeito da guarda nacional 
para este e outros casos. 

E' preciso que me declare, primeiramente se 
não convém em que esta falta é daQuellas que 
têm uma pen>~. estabelecida na legislação : não 
sb pela primeira lei, como pela resolução, os 
guardas que se retirão sem motivo justificado 
têm a pena de reprellensão simples que podia 
~er imposta pelo conselho de disciplina ; mas 
quando a legislação tem tomado outras bases, 
isto é, quando se tem entendido que a subor
dinação t~Xige que os proprios commandantes 
imronháo as penas, como comprehende o nobre 
deputado que será harmo11ioso em certos casos 
mais graves deixar ao ctlefe a imposição da pena, 
e em outros menos graves deix>ll-a ao conselho 
de disciplina'! Não acha ist·) uma d~sharmonia 
que não vai bem na legislação ? Pela lei de 1832 
se estabelece o seguinte : 

« Art. 19. Os ..:befes de corpos poderáõ nos 
casos declarados nos arts. 83, 84 e 85 da lei, 
impOr as seguinte~ penas : 

« § Lo Reprehensão simples. 
« S) 2. o Reprehensão com menção na ordem do 

dia. 
« Si 3.o Prisão até tres !lias. u 
Esta é a dispasiçã•! gertll da resolução; de 

accôrdo com esta d.isposição devia estar toda a 
legislação q·.1audo se tratasse da impo~:~ição da 
um!\ pena 1)1\ra o caso mencionado nesses artigos. 
Ora, esses· artigos comprehendem exr.ctamente o 
caso de um guarda ae retirar do districto sem 
motivo jllsto; por esta ·esta lei se tinha entendido 
que os chefes deviiio impór e~:~tas penas, e a 
razão era a subordinação : e como agora havemos 
de estabelecer uma co usa diver:;a daquella que já 
estava reconhecida, isto to, que para a imposição 
de uma pena mais leve, por cousas d~ mllnos 
ponderação, seja preciso que o conselho de disci
plina decida, quaudo em outros mais graves 
basta que os chefes decidã.o ' Eotiio o nobre depu
taJo está re.::.olvido a mudar todo a legislação. 
Se quer esta lei uniforme, é preciso que, não só 
para este, como para todos os casos ~e pe~alidade, 
sejão competentes os conselhos de dlSCJplma, que 
haja sempre este recurso para elles; entretanto 
a legislação tinha entendido que os conselhos de 
disciplina erão para cousas mais graves, ficando 
as menos graves aos chef6s com recurso para o 
presidente. O nobre deputado se lembrará do 
art. 60 da lei que t!.ea em vigor. (U o art. 60.) 
Este artigo presuppõe que o guarda naciOD,!ll, 
quando se julga o!lendido. pos~a ter o dire1to 
de queixar· se; e sendo este recurso mai!l efficaz 
do que aquelle que o nobre dep~,;tado procura 
no conselho de disciplina, não aei porque não 
ha de adoptar o artigo. Se ha net:eeaídade do 
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recur:;o, elle jà existe na lei, e e mais efficaz .lo 
que aquelle que o nob~e deputado ,;stabelece. 
A cowmissão niio faz mais do que h ,,rmon1sar as 
disposições da lei com o principio cardeal q~e 
vre~id i o ás modific.lçõ.;:; que tem s,Jffwlo a legis
laçãcl da guarda nacional com o fim de estab~~ecer 
a subordinação entre o:- guardas e (•S offi~1~es~ 
e entre os officiac:> inf.,nortls e super1ores. :::,,, e 
este o principio que tem regido a I~o.lificaçib ,ta 
guarda nl\cional, mE:lhor desr,nvoiVld? vem elle 
no projecto do q~e na emend11., ~ por 1sso assento 
que nãv lia razao para se dt:Jlt•U de adopt!ir o 
artigo corr.o se acha.. Penso portanto que o nobre 
deputado desistirá da sua emeHda, e que será 
adaptado o art. 14 como o mais conveniente á 
boa subordinação que c•1mpre haver na guarda 
nacional. 

Julglld.:> àiscutido o artigo, e approvado, ficando 
prejudicada a emend>l. 

Os arb. 15 e 16 são approvados sP.m debata. 
Entra em discussão o art. 17. 
« Art. 17. Os par0chos, juizes de paz, delo.gados, 

subdelP-gados e quaesquer outros funccionarios 
publicos são obrigados a prest:lr os esclarecimento~ 
a SP.U alcance, de q•1e os conselhos poss:'io precisar 
para bem cumprirem seus deveres, ficando suje; tos, 
no caso de omissão, á multa de 5011 a lOOSOOO. » 

o Sr. T<a.va1•es Ba.stos:-Sr. presi<lente, 
eu não tenho. a preteoção de ~rn assumpto tão 
~rave escldrecer a camar11 ; a minha intunçã.o e 
sómente ch11mar attenção sobre a discussão d.e 
um projecto que eu consiJero de muita in1por· 
tancia. A camara sabe os inconvenientes e males 
que têm resultado ao p::.iz, do modo por que foi 
entendida c.u 6X.ecutada. entre nó:; a lei da guarda 
nncional, na maior parte de suas Jisposiçõ~s : é 
consultando esses males, a hi:>toria da execuçi'io 
desta l11i, que devemos votar a sua reforma. 

Por estar cvuvcncido da importll.ncia do objecto 
que nos occup''• eu pedi a palavra para ofierecer 
algumas considerações a respeit'J do artig.:> que 
se acabou de approvar, mas não a obtive por 
ser a minha voz nà•J percebida pela mesa, u logo 
votado o artigo! Est•JU convencidv poré;:o que 
este artigo ainda tem de ser muito considerado 
pela casa na terceira discussão. Tanto o artigo 
que passou corno o quo esU. em discussão e os 
immeo.liatos seguinLes, são conutlxos : é nesta 
parte do projecto que passamos a considerar um 
dos tJOntos essenciaes subre que se devll basear 
a reforma a que no::~ propomos. E11 os considero 
como eovolvendo 01ateria importantíssima. 

0 SR. PRESIDENTE:- 0 nobre deputado deve 
limitar-se ao art. 17 que é o que está em dis
cussão. 

O Sn. TAVARES BASTos.- Bem; não sendo pos
sive1 agora expôr as considerações que eu ia 
fazendo, e referindo -me ao artigo em discussão, 
direi que elle mcJreee alguma consideração ante~ 
de ser votado. Este artigo não só tem por 
fim prover sobre os meios de auxiliar esse novo 
conselho creado no artigo antecedente, na execução 
dos deveres commettidos pelo mesmo artigo, como 
estabelecer uma medida que torne real a coadjuvação 
que o conselho deve ter das diversas autoridades 
para desempenhar a missão do art. 16; esta medida 
é a imposiçao de uma multa; mas prescrevendo-se 
esta multa não vejo estabelecido o modo pratico 
de a realisar, nem declarado quem deve fazer 
effectiva a sua imposição. 

E ' sobre isto que chamo a atteução da com
missão rogando-lhe que suppra esta falta, \·isto 
que em nenhum artigo do projecto se acha isso 
prevenido. 

Julga-se discutido o art. 17 que é approvado. 
Entra em discuo;são o art. 18. 
a Art. 18. A orgaoiaação dos conselhos, assim 

como a époc;a, e o modo pratico 1111 allat•mento e 

Qualificll.çãu serlu d.:tt::rminll..Ja ·; nos tegulamenlos 
do governo. •• 

OSr. 8od.rigues <losSantos:-Ettde
seja v a que a nobre commi "são refleclisse se não 
conviria accresc·1ntar <\ este artigo outra idéa que 
me parece doJ alguma importancia e vantagem, ist<! 
e, Sujeitar e,;te r~gulamento quEI O ::lOV~!DO e 
incumbid•1 de fazer, á defi.nitiv_a appro~açao da 
ass~mbléa g~ral, reg,;orio porem 1ntannarnente 
.:1es,le sua promul~ação. Sem duvida nenhuma 
que o regalamento, cuja factara nes.te artigo se 
!ncumb'l ao gov~rno, trata .<le mat~rzas as mais 
Importantes, trata dll maneira por que deve_m ser 
organisadns os conselhos, e do modo Pl'atlco de 
seus trabalhos e da factura dos alistamentos da 
guarda nacion•ll. Ora, tudo isto póde_ envolver 
direitos e illteres,;es de alguma ponderaçao ; nesses 
reg1tlarnentos uecessariame nte se hào de crear 
direitos e dever€s novos, e con,.equentemente a 
a~sembléa n'Io J,;ve demittir de si o direito de 
revd·os e emendai-os ua parte em que julgar qutl 
ni\:o attendêrão b~rn a estes direitoa e interesses. 
Por isso eu emprl!.zuio~. a commis~i\o .Para .:tue 
fi.Z<lsSe e;te accro,~cimo, se ella nao JUlga que 
alguma outra disposição d· ste projecto suppre este 
defeito ou lacuna. 

os,.. . .A.n.tão:-0 nobr~ d"putado parece en
tender que conviria que no art. 18 se accres
centasse que o regulamento qtte houver de fazer 
o goverdo fosse dufinitivamílf!te· approv:ado IJG!o 
corpo legislativo. E11 não se1, Sr. presldE!ote, se 
ser à n ece;;sariL' accrescentar semelhante clausula, 
por·~ue os objectos de que têm de S<l occupar os 
ren-ulamentos do govemo não podem deixar de 
se~ de pura administração, porquanto as funcçõ<Js 
do conselho estão determinadas na lei, e os 
regulamentos só podem dizer respeito á época 
de Sita reunião, ao modo pratico de se fazerem 
os ali>~tamentos, ao modo como serão lançadas 
as relaçõt!s nos livros competentes, ao dia em 
que se deve r.:unir, a quem ~eva pertence:_ a 
provWencia, etc., ubjectos prahcos de . e.xecuç~.~:o, 
e por consequencia proprios da adm1mstraçao. 
E se o rrovt!rno t1ão tem que estabelecer regras 
sobre o~tras causas, não posso ve1· ~ ne~essidade 
de elles virem para o corpo leg1slatlvo para 
obter a definitiva approvação. Nào é muito con· 
veniente que o corpo legisl·•tivo absorva _o que é 
administrativo. Deve·se de1xu ao ex.ecut1vo esta 
parte sobre que a commissào e~:tendeu que devia 
o "Overoo dar regulamento, sem que fosse ne
ce:sario impór·lhe_a obrigação de? su):>metter á 
definitiva approvaçao do corpo legislativo. Por
tanto, se o nobre deputado está satisfeito com 
estas explicações, espero que não exigirá a con· 
dição que tem lelllbrado. 

O Sr. Rodrigues dos San~o~:-Tenho 
simplesmente de observar á com~us~ao que a 
materia de que se deve tratar, nao e da n~c~s
sidade ou não necessidade da clausula addlt1va 
que indiquei, mas simplesmente. da .sua .conve· 
niencia ou inconvenienc1a, o que e multo diverso. 
Tomando pois a questão debaixo da relação ~a 
conveniencia cuido que o nobre deputado nao 
demonstrou de uma maneira completa corno lhe 
cumpria para fazer prevalecer sua opinião que 
não era convenienttl esta clausula, ou pelo menos 
que della podia r~sultar alguma desvantage~: 
por isso eu conttnuo a pensar q.ue ella !J.ao 
podia fazer mal algu~, e qu.P. pod.ena em mu1tos 
casos ser muito ut1l e convemente. Para o 
provar basta contemplar quaes são os objectos 
dos regulamentos: é a organisação do con~elbo 
e o modo pratico de seus trabalhos, .e do ahsta· 
mento e qualificação dos guardas nac1onaes ; mas 
debaixo da expressão-org_anisação do con~elho,
por ventura não se grupao tantas questoea que 
podem entender com muitos direitos, não só dos 
w~:mbros do conselho, como das pessoas a quem 
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têm de julgar ·? Como organisar o conselho 'l 
Abordando a questão por e~te !?.do nói! temos 
muitas vr,zes de investigar que numero será 
suffl.ciente para se in!\tallar o conselho; a quem 
compete a decisão no> caso de empaLe ; que especie 
de voto terá o presidente ; emtim, questões que 
mais ou meu(rS envolvem direito de a.ais ou 
manos importancia. Quanto ao modo praticc• dtJ 
seus trabalhos, terá o gov:!rno de determinai' os 
dias de duraçào da sess:'io conselho, qaaes serão 
os resultados do encerramento dos trabalhos do 
conselho, para os que nà!} tiverem feito reclama
ções peraute elle dentro do prazo marcado para 
suas sessões, e todas esta:; determiull-ções hiio de 
certamente offender, ou senão, .interes:;ar a muitas 
pessoas, não só que têm de tazer parte do 
conselho, corno de requerer p.;rante elle. Qual 
o modo pratico do ali,;tamento ? Tambem é 
visível que ha diversas maneiras por que se 
póde isto determinar, e todas ellas entendem 
mais ou meno!l directamente com os interesses 
dos guard~<s nacionaes. Qud será o m..,do pratico 
do alistamento ? Eu entendo que não póde ser 
estabeleciao senão pela imposição d~ certas 
obrigaçõós aos guardas nacionaes, obrigações que 
n&o estão nesta lei. nem em lei alguma. Pol." 
força o regulamento ha de creal' deveres novos, 
e visto que o faz, não devemos demittir de oós 
o direito da suprema inspecção para que possamos 
examinar se o governo na crP.ação de taes deveres 
<:omprehendeu e desempenhou bem a delegação que 
lhe~damos pol." este artigo . 

Eu não quero que a camara se occupe dos ;>C· 
quenos detalhes que competem á adminietraçiio, 
e que elln póde desenvolver perfeitamente, mas 
simpldsmente que conserve o seu direito de suprema 
inspecção sobre os actos do governo que tendem a 
crear direitos e deveres, porque direitos e deveres 
não podem ser creados senão por lei, que por seu 
turno não pódc ser feita ser:ã:o pelo corpo legisla
tivo. Não tende pois a minha exigencia a arrogar 
em favor desta camara uma attribuiçãe> do poder 
executivo, antes reconheço que ella uão pôde ser 
executada de uma maneira tão completa senão 
por elle ; mas quero que quando se dá au poJer 
executivo a attribuição muito ampla de dar 
regulamentos sem fixarem-se suas bases sobre 
qualquer disposição de uma \ei, a camara se 
reservo o direito de revisão ; pois que esta 
incumbencia importa uma espccie de delegação 
de nosso poder, delegação que é significativa e 
consequente, visto que para fazer regulamentos 
propriamente ditas já está o governo autorisado 
pela constituiçiio. Isto não me parece em caso 
algum pernicioso, ., em alguns casos póde ser de 
muita utilidade . Não quererei que o regulamento 
não seja executado desdo logo, mas sim que fique 
sujeito á Jefioitiva approvação da camara, a quem 
düve ser apresentado. · 

Movidu por estas observações, e certo de que 
não póde a mir1ha exigencia ser damoosa, e em 
muitos casos póde ser de bons resultados, con
tinuarei a pedir á commissão que refiicta sobre 
estas minhas ligeiras e ingenuas observações, & 
resolva-se a mandar um additarnento no sentid;> e r . 
que me tenho enunciado para não me pôr na 
obrigação de o fazer. 

o Sr. Antão: -Eu não duvidaria aceitar 
qu1lquer emenda do nobre deputado declarando 
que o regulamento ficaria desde log0 em vigor, 
dependendo apenas para a soa definitiva appro
vação do voto do corpo legislativo. Entretanto 
me pllrece desnecessaria esta clausula. 

Diz o nobre deputado que o regulamento vai 
cor.ter objectos sobre qu.e não compete ao governo 
julgar unica e exclusivamente; diz mai~:-ineum
be-se ao governo organisar os c-onselhos, mas 
debaixo destas palavras se grupão tantas idé~ 
e disposições, que podew escapar à alçalia adwl· 

nistr~~otiva, e exigir o voto do corpo legislativo. 
E11 e11tendo que o nobre d~jitltado devia apresentar 
ao mllnos algumas das di~posiçõe:; que pudessem 
trazer taes inconvenientes. Len1bre-sP. o nobre 
deputado de que pelo art. 16 se determina o 
seguinte. (Lt! o artigo.) Logo, as funcções deste 
cons.; lho se reduzem á cla.;slfi..:açiio nestas listas 
do servi co ordinario e da reserva. Para conheci
mento do qufl seja Stlrviço dtl res<lrva e serviço 
" rclinario , existelll disposi.;õcs nesta lei, onde se 
class ificào e ::qlr .,s:~amente os guardas obrigados ao 
serviço l' rdin ,lrio e ao serviço da reserva ; logo, os 
interesses dos guardas nacicnaes que podiào ser 
prejudicaJos na classificação do conselho, estão 
protegidos pela lei. Se o con3elho não decidir na 
fórma da lei, o projecto tambem estabelece recurso 
para o !!:Overno no municipio da cõrte, e para os 
presid€ .es nas províncias. Quanto á clas
sificação do serviço ordinario e de reserva, a lei 
tem pois providellciado, e o governo f~~ozendo o 
regulamento que se llle incumbe, n iio póde 
admittir doutrina contraria. Logo, de que po
derá trat:1r o regulamento do governo ? Da orga
nisaçiio do conselho, do numero de membros de 
que davem constar, da época da sua reunião, etc. 
Ora, quem não sabe que estes objectos estão de 
tal modo d efinidos em toda a parte, que não 
podem causar prejuízo a ninguem '? E' anigo r<l
gulamentar sobra que não póde haver duvida, 
o governo não póde exorbitar: portanto não vejo 
raz oi o suffl.cie-nte para sa alterar a disposição do 
artigo. Entretanto se a cam~ra entend&r qu~ 
.:onvirá rever o trabalho dQ regulamento, póde 
exigir que lhe •seja remettido, mas entendo que 
não ha disto absoluta neces8idade, porque as 
materias sobre que deve versar o regulamento ~ão 
poJ.em prejudicar os interes~es dos guardas naclO· 
naes, que só podião ser prejudicados por um injusto 
alistambnto, do qual ha recurso, e que não póde 
ser feito de modo diverso do que estabelece o 
projecto, e que estando o artigo 18 absolutamente 
connexo c•J r.n os arts. 16 e 17, nos quaes se 
trata unica e exclusivamente do alistamento da 
guar:la nacional, n:lo ha perigo nenhum de deixar 
ao govern , o arbítrio de confecc10nar o regula
mento, quanto á urganisação do conselho, porque, 
quauto ás suas aAttribuições, estã<! declar~das ~a 
lei; o que resta apenas é d~r-lhe Vlda e extsten~la 
para funccionar o que se mcumbe ao exec1.1tlvo 
no regular.ne•1lo, que por isso digo que é pura
mente administra.tiva. 

E' apoiada a seguinte emenda do Sr. Rodrigues 
dos Santos: 

« Depois de-gove.rno-accres~ente-s~7que seriio 
executados provisonamente ate definitiva appro·· 
vação da assembléa, a quem serão presentes. " 

Não havendo mais ningu.:~m com a palavra, 
e faltsndo numero para se votar, o Sr. presidente 
declara que fica encerrada a discussão. 

Levanta-se a sessão. 

Se.todo em t '2' de .Junho 

PftESIDENCI.A DO IR· MONIZ T.A.VAII&I 

SoMMA-aio.-Expedientt~.-Ordem do dia.-Projl!cto 
sobre filhos illegitimos. -&iric~o do ougmltt to 
da tenca do coronel Leandro Joaé do Ce~bo . 
.&pprovaçao da resolw;ilo a favor de D • ... uana 
Epll-igenia da FO'Mer.a--Re{orma. da guarda 
n~~cional. Jocoso discurso do Sr. Mt~rinl~. O 
Sr. presidente e o Sr. Sou;; a Ramor. 

A's 11 horas da manhã abre-se a sessão, lê-ae 
e approva-se a act3 da antecedente. 
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EXPI'DIENTE 

E' rocebida com esp~cial agrado umn felici· 
tação da cam~:.ra D1unicipal da villa do Ba· 
nanai. 

Rem õtte-se á commissiio de fazenda o requeri· 
mento de V1cent.; Antonio da. Co~ta, official da 
secrctal'ia de estado dos uegucios estrangeiros, 
impetrando uma autorisaciio ac governo para que 
seja ao supplicantc abonada a gratificação que 
posteriorm ,·nte lu•• foi conce,lida c,>mo c~;car
regado da contabilidade d•l mesma secretaria do 
estado. 

Nã:J ha mais e:xpedient<!. 

ORDEM DO DIA 

FILHOS lLLEGlTIM lS 

Entra em 3• discussão o projecto sobre filhos 
ille!!itilllOS. 

o Sr. V11el\a. Tav;.ares:-Sr. presidente, 
a discussão que tem havido na casa sobre este 
projecto nos revela de uma maneira bem clara 
que a camara está dispost.1 a occupar·se da 
n1ateria com muita attenção, e assim deve de 
ser, porque, em verdade, a questão é importao· 
tissirna. Entretanto persuado ·me que, tendo vol· 
tad•' o projecto primitivo á nobre commi:;são d<J 
justiça civil, a commissão fez algumas alterações 
ao pr?jecto .•. 
·o Sa. MouRA MAGALHÃ&s: -Posso afiançar ao 

nobre deputado que a commissão não alterou a 
menor causa do projecto. 

O SR. Vn.ELLA. TA.VAli.ES: - Enliio eu estou 
mal informado: mas creio que o projectojá não 
está como foi apresentado: artig"s t~•n cahido, e 
SJdo substituidos por outros ; e como é de mistP.r 
que a camara esteja bem inteirada dessas alte· 
rações, mórmente quando apparece no\·amente um 
parecer ela r.obre commissão de justiça civil sobre 
este assumpto, eu requeiro o adiamento do pro· 
jectn, até que seja novamente impr'lsso com esse 
parecer no jornal da casa. (Apoiados.) Nesta 
sentido vou fazer o requerimento. 

E' lido e apoiado o seguinte requerimento: 
« Requeiro o adiamento do projecti> até que 

seja. impresso no jornal da casa. » 

o Sr. Ferraz:-Eu não m~ opponho ao 
adiamento, mas quizera Cazer·lhc uma emenda. O 
nobre deputado Jundou-se, para off&recel-o, na 
supposiçãu de que a commissão havia feito alt.e· 
raçõij:l no projecto ; mas a nobre commissão não 
fez mais que apreseutar aquillo que havia passado 
na camara, que organisar o projecto na fôrma 
veuciJa ; por consequencia, da parte da nobre 
commbsão não hoave alteração alguma ; houve 
porém uma suppressão da parte da camara, e 
esta suppressão foi tão essencial, que prejudicou 
t·· do o systema do proj~cto na parte que diz 
respeito á herança. Ora, pelo que parece (porque 
11iio tenho presente o projecto), o projecto é con· 
cebido de tal maneira, que é preciso muit.o estu· 
dal-o ; contém uma materia muito importante, 
e alé supponbo que, pelo que passou, ba contra~ 
dicções que devem deaapparecer ; e como podemos 
discutir a vetar uma mataria tão importante, de 
tanta consideração, sem a ttlrmos estudado, sem 
combinar a legislação existente com aqut:lla que 
se propô~ '! Sem combi.nar a.s diversa:> partês do 
mesmo projectQ ? O regimento prevenia este caso; 
ell<J detennina · que, quando houver emendas que 
transtornem o systema de um projecto, a com
missão redigirá as emendas, que serão impressas 
pará a discussã~; _mas quando não houverem 
emendas que preJUdiquem o systema do projecto, 
continúa a discussão sem interrupção. V. Ex., 
duta parte do argumento, concluio, e com razã0, 

qu~>, não tendo havido emendas, devia o projecto 
entrar em discussão ; mas a suppressào do art. 5o 
transtorna int~iramente todo o systema do projecto; 
e por is,;o julgo que devemos adial·o, não sómente 
para se imprim:r, mas para estud:i.l-o ; est ud<> 
essancial. " taut<) ma1s necessario auant.> uma 
lei destas póde fazer uma dasordeto mÜito grande, 
umagrande confu,;ào 1~0 fóro: porquanto, lt:is de re· 
m~dw, em vez dtl sertJm proticuas, sãu pela mó r parte 
das vezes ruilwsas. (Apoiados.) Sendo isto assim, 
eu ~stou disposto a tomar parta na discussão, 
ao que me comprumetti com algu~s dcs meus 
collegas : mas acbo-rne iuteirarnente desarmado, 
porque não posso estudar o projecto : elle não está 
impre5s,l, não o podemos ll!var para casa ; por 
consequencia, peço o adiamento do projecto por 
dous dias. 

E' lido e apoiado o seguinte requerimento: 
cc Seja adiado por dous dias, contados depois 

da impressão do projecto no jornal da casa. 11 

Dá -se por discutido o adiamento: é approvado 
na confonnidade do requerimento do Sr. Ferraz. 

TENÇA AO CL'BONEL LEANDRO JOSf: DO CABO 

Continúa a discussão do requerimento do Sr . 
Antà,,, pecl.i.udo o adiamento da resolução n. 114 
para voltar á commissão, afim de interpôr de novo 
seu parec9r sobre ella. 

Nàt.l havend::; mais 'quem falle sobre o reque· 
rimento, dá-se por discutido: não é approvado; 
continúa por C••nsequencia a discussão da resc•· 
lução. 

o Sr. Souza Fra:nçn. :-Sr. presidente, 
um coronel de milicias obteve do governo, em 
remuneração de serviços, uma tença de 220S : o 
corpo legislativo reduzia esta tença a 80$, talvez 
entendendo, como eu entendo, qne este coronel 
de milicie", tendo servido na tropa de linha até 
major, não devia ter uma tença maior do que 
aquella que se tem concedido 11os sargentos-móres 
de infantaria. Este peticionario fez um requeri
mento de replica entendendo que lhe competia 
a 1• e não a 2• tença modificada pelo corpo legi~· 
lati v o; é pois a q lltstào se o peticionario tem 
justiça ou nlio. 

Mas ~>m que funda. o petictonario a sua justiça? 
Não vejo. Senhores, pela legislação que regula 
estas mercês, nunca os serviços dos officiaes de 
tropa de linha, em temJlo de paz, farão remu· 
neraveia, salvo na conformidade do alvará de 
1790, que or.lena que se conceda aos officiaes 
militares, um' vez que tenhiio chegado ao po:~to 
de capitão com 20 armos de serviço a mercê do 
habito de Aviz eom a tença, cuido que de 208. 
Eis-aqui tudo quanto a lei concede aos officiaes 
que não farão á guerra. Outra lei determin!l 
que nenhuns serviços militares possão ser re
munerados uma vez que não sejào serviços rele
vantes ou extraordinr.rios, quero dizer, E~-erviços 
de ~uerra. 

Disse-se que o direito do peticionaria e;tá nesse 
preconisado asseuto do conselho ultramarino de 
1792, que aqui no Brazi! é que teve o distincto 
nome de ass11nto, quero dizer, diploma legislativo. 
S<!nhores, este assento para mim nunca teve 
caracter legislativo senão depois que a assembléa 
lh'o deu; este assento não era maia que uma 
tarifa que o conselho do ultramar tinha feito 
para rtogular as suas consultas a respeito dos 
servit,;os dos millt.ares feitos no ultramar. Per
mitta a. camara que eu lhe desenvolva a legislação 
dtJssas mercês, o modo por que ell<ls se conferirão. 
Em P0rtugal era o cons<;llho da fazenda quem 
con:>ultava sobre os serviços que se havião de 
d~cretar; a decretação porém dos ser.viço~ do 
ultramar passárão a ser consultados pelo conselho 
ultramarino. Diz a lei que, quando o mesmo 
militar ti'ler serviços no reino e no ultramar, 
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~erâo consultados esses serviços, segundo a 
rnaiori11 dos mesmo~ serviços ; se tiver feito mais 
serviços no ultram><r do 4ue no reino, a consulta 
pt!rtence ao conselho ultramarino, mus se tiver 
feito mais !;erviços no reino, pertence a consulta 
ao conselho da fazsnda. Foi por isso q11e o 
conselho ultramarino Ít!Z este assent'l ou t •lrifa 
para poder regular as suas consultas. Quan•lo 
el-rei veio para o Brazil e cre<ou aqui o consdho 
da fazenda, passárão estes funcções do conselho 
do ultramar para o conselho da fazenda, e eutão, 
tendo este conselho de fazer as primeiras consulta,.;, 
valeu-se dessa tarifa que já. havia, regulou as 
consultas dos serviços por esse assento do con
selho do ultramar_ 

Ora, vin:lo á questão, eu entendo que o peti
cionar:o não tam justiça em pretender que se 
lhe dê a pensão concedida aos coroneis de linha, 
porque dle com efleito é coronel de 2• linha. 
O corpo legislativo obl'Oll com justiça quando lbe 
deu a tença correspondeute ao pusto de sargento· 
mór de infantaria, que era o posto que elle tinha 
na 1a linha; assim pois, cuido que fará justiça 
votando contra a resolução. 

O Sr. Wanderley' - Sr- presidente, o 
honrado de!)utado que acaba de sentar.se oppõe
se á resolução, porque entende elle que o assento 
do conselho ultramarino não é lei que regule o 
modo por que devem ser concedidas as tenças 
aos offieia~s militares ; e €.01 segundo lugar, 
porque o coronel de quo se trata não se acha 
compreheudido nas dil'pOsições do mesmo assento. 
Ora, bem se vê o uobre d€putado '}ue, a ser 
verdadeira a sua primeira idéa, tem cabido l)or 
terra o seu segundo argumento, porque, &e o 
assento do conselho ultramarino não é lei q11o3 
regule a!l tenças, é claro que não podia ser con
cedida a tença ao coronel de que se trata, nem 
a todos os outros, mas se o nobre deputado 
julga qrte este assonto regula as tenças, segue-se 
que tambem Jeve regul:1r para o caso de que 
·se trata. A consequeucia de seu argumento não 
póde ser de maneira alguma procedeflte, porque 
na realidade esse assento -tem força IÍll lei 
entre nós. 

·· Vej~mos agora se o coronel Leandro José do 
Cabo stt acha comprehendido nas disposições- do 
mesmo assento. Isto é que <> nobre de;:;uta.lo 
não se fez . cargo de demonstrar, e ha de per· 
mittir que diga que a sua asserção cahio perante 
a disposição no mesmo asseut.o que tem força 
de lei. 

Senhores, eu creio qu~ é o unico exemplo de 
um <>fficial não ter tença correspondente á V><· 
tente, embora sejão elles da 1• ou 2• linha. Eu 
desl'jára que o noore depu~ado me dissosse qual 
a razão da excepção contra este official, quando 
as cartas régias de 29 de J11lho de 1758, e de 
29 de Março de 1766 dizem que as vantagens 
concedidas aos ofiiciaes da 2a linha são as mPsu1as 
concedidas aos da primeira (faUa-lle nos servi-;os), 
detenninando positivamente essas .:artas régias 
que os serviços prestados pelos officiaas milicianos 
sejão despachados e remunerados como são os 
da tropa paga, com a u11ica limitação feita dtsde 
o posto de capitão para baixo, no 11lvará de 16 
de Dt:zembro de 1690. ::)ào estes os fundamentos 
que teve a commiasào parll decidir que a tença 
devia Bl:r correspondente ao postu que tem actual. 
mente o official, e não ê.quelle com que elle 
sahio da primEira linha- Or:t, sendo assim, p~
recia injusta a resolução da camara quo reduz1o 
a tença de 2208 a 80S contra as diapos1ções desse 
mesmo alvará, e das cartas régias que tenho 
citado. · 

Por consequencia acho que a resolução é de 
toda a j11stiç" (apoiados), que a c&mara pra. 
ttcarã muito bem se a spprovar, não fará uma 
etcep~ão odiosa contra um militar que prestou 

tão bons serviços, como a }Uelle de qua se 
trata_ 

A commissiio de que eu fazia parte no anM 
de 18t3 foi (perdoem me que diga alguma cousa 
que parecerá elogio proprio) muito escrupultJsa 
nestas concessões ; os nobres deputados não hão 
de 'llostrar um !<Ó acto por onde a commissiio 
fosse prodiga do~ dinheiros publico>. Ella foi 
muito bem substituída na sessão transllcta e na 
actual, e eu desejava que este parece fo;;se á 
mesma commiesão, porque, com o voto della, 
mai;; de press,, passaria ; comtudo estou persua
dido que, se os honrados deputados attenderem 
bem para a argumentação que a commissão faz r.o 
preambul<J do projecto, se se derem ao trabalho 
de examinar as leis a que ella se referia, virtl.õ 
ao cunhecimento de que a resolução é fundad~ em 
toda a justiça, e quando não seja, é de grandis· 
sima equidade. Pur consequencia eu peço licença. 
aos nobres deputados para continuar a vot11r 
pelo parecer que assignei. 

O Sr. Souza França. :-0 Sr- dP.putado 
teria razão se acaso este coronel ti v esse ser
viços de campanha; quando ha taes serviços 
são os officiaes milicianos equiparadoa aos de 1• 
linha ••.. 

O Sa. W .~<NDEtu.EY :-Já vi o se elle tem ou não 
esses aerviçc.s ? 

O SR. SouzA. FRANÇA.: -Se tem, voto pela 
re:1olução ; porque o que eu combato é a pro
posi~iio geral do Sr. deputado que disse que os 
dos officiaes milicianos são ~quiparados a1ls dos 
ofliciacs de 1• linha para as remunerações. 
Ora, agor" direi ao Sr. deputaclo que as mercês 
que Stl têm feito aos militares por serviços em 
tempo de paz siio contra a lei, porque nunca 
houve remuneração de taes serviços senão a 
marcada no alvará de 1790, que concede mera
mente o habito .:ie Aviz com a tença de 20S, e 
istu de capitão pata cima, ao m<"smo tempo qu~ 
aos serviços de Mmp:mba, concedem-se tenças 
não >Ó e capitães, mas a tenentes e alferes, como 
diz o meso1o assento do conselho ultramarino. 
p ,lrtanto, a questão reduz -se a isto, ou este 
militar tem serviços de campanha como miliciano 
ou Hão ; se t~m, voto pela tença, e quando não, 
tcmho de votar contra ell~t. 

O Sr. Ju:nquolra.:-0 nobre dE>puta.do que 
sustentou o parecer creio que labora n'um equi· 
voco ; elle disse que os ofiiciaes de 1• linha que 
passassem para a 2•, devião vencer uma tença 
correspondente ao post•> em que se achass~m. 
Ora, perguntarei eu ao nobre deput;:.do se os 
officia~s de 2• linha vencem soldo ; esta é a ques
tão. Perguntarei ainda, se está na lei que os 
offici11es que passàrão da 1• para a 2• linha venciio 
tl'nças no posto em que se achão na 2• 'l Não 
ba . legislação alguma senão esse assento a 
respeito de tenças, e elle falia em ofticiaes de 
1• li11ba; e sendo só estP.s officiaes os que vencem 
tenças corr~spondentes á •U'iS p•\tentes, e con
clusã<J infallivel que us officiaes de milícias não 
podem ter tenças; por coosequencia aquelles 
que forão de 1• linh,1 só podem ter direito á 
tença correspondcnt~ ao p.Jsto qu~ tinhi\o quando 
passári\1) para a 2• linha. 

O nobre deputado citou-nos a legislação que 
disse equip~ra 011 oftlc:iao!s de ambas as linhas ; 
mas é preciso saber em que. São equiparados 
nas honra•. nas condecorações, mas ntio naa 
mercês pecuni11rias. 

o Sr. VVanderley:-Os not.re• deputados 
que se oppoem á rdolução não estão C·)ncordes. 
O que fallou em primeiro lugar disse que se este 
ollicial tem serviço de campanha, então lhe com· 
pete a tença correspondente ao posto que tem na 
1• linha; outro senhor depuLado diz que nunca 
póde ter esta tença, mas que ha de ir bu~r " 
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tença correspondente ao posto com que sahic :la 
ta lmha. Ora, eu quero convencer a um dos nobres 
deputados que o official de que se t~ata tem 
serviços de campanha, e por consequencta espero 
o !'leu voto, que e muito valioso. 

(Depoi1 de Ur um documento.) Este atte~tado é 
de 4 de J11nho de 1820, e p11rtanto parece '-!'e que 
o nobre deputado por este doc11mento fie& certo 
qu"' e~te official tem &erviços de campanha. 

Q Sr. Oliveira. Lisboa:-Sr. presidente, 
eu estou persuadido que o assento do conselho 
ultramarino de 1792, que concede tenças para 
pren1iar os serviços dos officíaes militares que 
erào mandados de Portugal para o Brazil, e pata 
outros lugares do ultramar, não póde aproveitar 
ao peticionnrio, porquanto essas tenças forão 
decretadas para os officiaes de 1• linha, e isto 
em tempo em que ainda as milicias não existião, 
pois que ellas forão organisadas em 1796. 

Oitou·nos o nobre deputado pela Bahia a legis· 
!ação que garante aos officiaes de 2• linha os 
'Slesmos premios e privilegios dos da primeira. 
Mas essa mesma legislação, isto é, o alvará de 16 

aqui está contemplado no orçamento com 2-108 . 
O outro exemplo é do Sr. tenente-coronel João 
Rabello de Vasconcellos : foi níio sei Re capitão 
ou major de l• linha, passou para tenente· 
coronol de milieia!l, e teve, R tença correspon
-:lente ao post> de ttuente- cor,,n~l. como igual · 
mt:ote se "vê no orça.m~nt<). Ora, existindo j(l 
estas decisões a respeito de outros m ilitares que 
requerêrão, e o co1·po legislativo assentou que 
tinhà·:> razão á vista deAse alvará citado no 
parecer da nobre commissão, parece-me que não 
é agora tempo de volt&r atrãs e fazer uma 
desigualdade. Se já não houvessem muitos officiaes 
em identicas circutnstancias, gozando de tenças 
correspondentes aos postos em que forào effectivos 
na segunda linha, poder·se ·hia votar contra a 
resolução, mas agora julgo que não se deve fazer 
uma injustiça com este offi.cial, detertninando o 
contrario daquillo que está determinado a respeito 
de outros. Não conheço o Sr. coronel Leandro, 
mas por justiça distributiva hei de votar pela 
resolução. 

de Novembro de 1790, trata da reforma p&ra os 
offici:1es da 1• linha, garantiodo-lbes ao mesmo 
tempo a mercê do habito de Aviz com uma tença 
correspondente em certos e detPrmioados casos, 
recompensa esta que foi marcada para premiar 
serviços em tempo de paz. 

Quanto ao mais que ahi Sll decreta para offi· 
ciaes de 2• linha, não se póde entendE:r senão 
como honraR e privilegias. Póde-se dar pensões 
aos officiaes da 2a linha, assim como a empregados 
de ' outras classes que hajão servid:> ew campanha, 
quando o governo julgue esses serviços tão rele· 
vantes que mereção ser recompensados na fórma 
do art. 17~ da constituição, que garante pretDios 
a todos E:m geral que prestaretD serviços ao estado; 
mas que os ufficiaes de .23 linha se julguem com 
direito ás tenças, nego, excepto no caso de terem 
servido na 1• hnha, e então a tença deve ser 
regulada segundo o posto que elle occupou nesta 
lirl'ha. 

Ora, o agraciado mostra mesmo pela sua fé 
de offi.cio que passou de major da 1• linha para 
coronel da 2• ; portanto a sua tença deve ser 
corresi)ondente ao posto de major, do contrario 
todos os officiaes da 2• linha se julgarião com 
direito de obterem as mesmas tenças. 

Eu, Sr. presidente, consultei com alguma 
attenção a leg1slação a este respeito, porque desejo 
fazer justiça em todos os casos, mas fiquei per· 
suadido que o pretendente não tem justiça. Sei 
que E;Xemplos têm havido que autorisão a etite 
coronel a impetrar a mesma graça que outrvs 
já obtiverão, mas agora não tratamos do que se 
passou. Eu respeito muito ao poder que assiw 
decidio, ma~ vejo que este mesmo poder como 
ql2e recúa, recusando conceder a mesma grflça a 
e~te pretendente. Daqui concluo que o objecto 
é contencioso, e neste caso cada um de nós 
deve votar P.egundo a sua consciencia, e eu para 
votar segundo a minha tenho de votar contra o 
projecto. 

O Sr. Souza c OU"''eira :-Sr. presidente, 
71 ão é a primeira vez que se suscita na casa 
ésta questão ácerca dos officiaes da 2• linha 
que passárão da 1•, isto é, se a teuça que l!les 
compete é correspondente ao posto en1 que forão 
etrectivos na 2• linha ou no posto em que pas· 
sãrão da 1•. Foi em outro tempo debatrda esta 
questão na casa, e foi decidida em conformidade 
do parecer que a cotnmissão offerece agora. Eu 
tomei a p~lavra unicamente parg citar dous 
exemplos: um delles é o do Sr. brigadeíro úrnellar;. 
qne {oi d<> 1• linha até major, passuu para eoroPel 
commandante de um regtm~uto de cavallaria <le 
2• linha, refurlllOU-86 ~m brigadeiro, e teve a 
tença cornspondente a coronel de cavallnia : 

Dá-se por discutida a res•>luçiio, é rejeitada . 

PA<>AMENTO A D. ANNA EPBIGENIA DA FONSECA 

Entra em discussão a seg11inte resolução: 
« A assembléa geral legislativa resolve : 
« Artigo unio:o. Fica o governo autorisado a 

m«udar pagar a D. Anna Ephigenia da Fonseca a 
differença de ordenado que, segundo o decreto de 
4 de Abril de 1811, competia, mas não foi paga, 
a se11 finado n.arido o cirurgião Hereules Octa.
viaoo Muzzi, inspector da junta vaccinica Jesta 
cõrte : revogadas &s disposições em contrario. 

'' Paço d.t. camara dos deputado;;, 28 de Julho 
de 1845.-T. A. de Alvarenga.-M. J. VaZdetaro. 
-Pmoto de B1·ito. , 

o Sr. Toscano de .Brito :-Sr. pre
sidente, eu desejava que a nobre commissão me 
désse alguns esclarecimentos a respeito da. Til · 
solução quP. se discute, afim de poder eu votar 
conscienciQ~:~amente. 
· Pela leitura que se fez do arrasoado desto 

projecto. P.U vejo que o marido da peticionaria. 
liCeitou o empregv com o ordenado que estava 
fixado. Ora, se elle aceitou o emprego com o 
ordenado que se lhe quiz dar, se não reclamou 
o ordenado que lhe competia pelo decreto cit11do 
pela commissão, eu. entendo que a sua viuva não 
póde de fórma alguma reclamar o excesso ãe 
ordenado que elle de ixou de perceber. Foi um 
contrar.to eutre o marido da pllticior:aria e a 
pessoa que lhe deu o emprego: se elle não re· 
clamou em tempo, se aceitou e>~se lugar, se o 
exerceu durante a sua vida, não sei que direito 
tem a viuva p:1ra reclamar o excesso de orde
nado. Todavia, se dos papeis q11e forão presentes 
á nobre commissâo consta alguma cousa a este 
respeito, desejava que ella me esclarecesse para 
poder dar meu voto. 

o Sr. Valdetaro: :-Sr. presidente, sup
posto que não fosse quem lavrasse o parecer em 
discussão, comtudo aesignei-o, e portanto devo dar 
as razões porque o fiz. 

O empregado de que se trata foi despachado 
p&ra o lugar de vaccinador ; a este lugar estava 
consignado o ordenado de 400S, entretanto deu· 
se·lhe um ordenado m9nor. ElltJ, depois de servir 
alguns annos com este ordenado menor, reclamou 
o direito que tinha ao ordenado que a lei lhe 
marcava ; veio este negocio 8 camara dos Sra. 
deputados; h•lUVe um parecer de commissiio em 
que julgava de rigorosa justiça que se lhe désse o 
ordena<lo estabP.ll'cido nll lei : mas como taes 
u•gocios muito se dem•>riio nesta casa, dormlo 
este varecer de cocnmissào ate que fallt>.:eu esse 
t:mpregado. FalleC'lrtdo elle, a sua viuva veio 
reclamar aquelle direito que parecia ter aeu 
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marido ; não pede graça nova, mas que se lhe dê 
aquillo a que seu marido tinha direito. A com
missão fundou o seu parecer nas mesmas razões 
que tinha para que se désse um parecer favoravel 
ao mesmo empregado durante a sua vida ; e eom 
e:treito se esse empregado tinha direito de haver 
o seu ordenado na conformidade da lei, a sua 
viuva tem o m~smo direito. Estas foriio as razões 
p<~rque assig11ei o parecer. 

Dá-se por discutida a resolução; é approvada. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM. DO DIA 

REFORMA DA GUARDA NACIONAL 

Continua a discussão do projecto que reforma a 
guarda nacional. 

Procede-se á votação do art. 18, cuja discussão 
havia ficado encerrada na ultima se>~são. O artigo 
é approvado e rejeitada a emenda do Sr. Rodrigues 
dos Santos. 

Segue-se a discussão do art. 19, que diz 
assim: 

cc Art. 19. Fica revogada a lei de 18 de Agosto de 
1831, na parte em que permitte a creação de legiões 
da guarda nacional, e extincto o posto de coronel 
chefe , assim como os do respectivo estado
maior. 

O Sr. Toscano de Bt:-lto:-Sr. presidente• 
eu pedi a palavra para obter alguns esclareci· 
mentos da nobre commissão eonf<Jccionadora do 
projecto a respeito das razõ8s que levárlio a 
acabar com o posto de coronel de legião. Observo 
que a nobre eommissão, acabando coro o posto 
de coronel de legião, deixa todavia os eomm'lndos 
superiores em estado tal, que não podem bem 
desempenhar as funcções que lhes são inherentee. 
Digo qu<l os commandos superiores, da maneira 
por que ficão, não podem bem desempenhar as 
funcções qus lhes são inherentes, porque nós 
sabemos que no centro das proviocias um com
mando superior eomprehende duas e mais legiõe~, 
abrange um territorio ás vezes de lO legua~ e mais. 

Nõ~ não deve~os regular, senhores a guarda 
nacJORa! do pa1z .Pelas capltaes das províncias; 
nas capllaes é facll ao commandante superior ter 
debaixo de sua jurisdicção duas legiões e mais; 
porém no centro das províncias não é isto tão 
faeil; o eommando superior eomprehep,de muitas 
vezes, como disse, um territorio de 10 leguas e 
mais; e como é possivel portanto que o com
mandante de um corpo que tiver de pedit· uma 
provid_encla qualq~er s~ja obrigado a dirigir-se, 
em tao grande d1stanc1a, ao commandante su
perior 'I Entretanto esta inconvenieate estava de 
algum modo obviado pelos coronels de legião, por 
isso que um coronel de legião, tendo debaixo do 
seu eommando uma legião, isto é, dous batalhões, 
morador no districto dos batalhões, facil era ao 
eommandante do corpo ou da companhia dirigir-se 
direetamente a elle, em vez de dirigir-se ao com-
mandante superior. . 

Talvez, Sr. presidente, fosse mais vantajoso 
conservarem-se os corooeis de legião do que os 
comma~dan~~s superiore~. Eu quizera antes, para 
dar mats umdade à ~uarda. nacional, organisal-a 
neste ponto como erao ant1gamente as milicio.s, 
que tinhlto um cllefõ na capital ; quizera antes 
que se ere:1sse um commando geral da guarda 
uacional ou com mando. superior na capital da 
província, e que nos differentes didtrictos exis· 
tissem coroneis de legião, tendo dabaixo de sua 
jurisdieçiio dous batalhões. O comm:"lndante supe· 
rior na capital, tendo debaixo de sua jurisdicção 
toda a guarda n~eional, poderia obter facilmente 
todas as informações a seu respeito, requisitar 
do presidente da província ou do governo ~~:eral 
quanto julgasse conveniante á guarda nacional. 
Desfarte dava-se Ufll chefe á guarda nacional, o 
qual faria as vezes de commandante dali armas 
a respPito das antigas milici>~.s; e eu creio que 
a unidade qua assim se obtinha não podia deixar 
de sar de muita utilidade, trazendo pelo menos 
muita ordam e regularidade uo serviço. 

Mas se se julga que isto é eentralisar muito a 
guarda nacional, então talvez conviesse antes que 
os commandantes superiores fossem por comar
cas, tendo porém os coroneis de legião não só as 
attribuições que lhes competem, mas aquell'outras 
que a nobre eommissão JUlga~se dever-lhes com
petir. 

Além disto, Sr. presidente, um ofllcial que na 
aetualidacie tem o posto de coronel de legião não 
se póde com facilidade sujeitar a oceupar um 
posto inferior na mesma corporação em que já 
esteve em tão elevada po~ição. Muitos destes 
coroneis, portanto, não podendo ser nomeados 
para commandantes superiores, por serem estes em 
menor numero, deixaràõ de servir : e o re&ultado 
de tudo isto será ter o paiz de perder os serviços 
desses officiaes, que aliás podia ser de muita 
utilidade. 

Ora, se os commandantes dos corpos têm de se 
corresponder immediatttmente com os comman
duntes superiores, conforme quer a honrada com
missão, segue-se que se dará grande inconveniente 
de 'lerem obrigados esses cheflis de batalhões e 
procurar os com mandantes ~uperiores em distancia 
tão grandt~. Eu não sei mesmo quaes forão os 
inconvenientes que se apresentárão á nobre com· 
missão para acabar com o posto de coronel ·de 
legillo ; ma.s se eUa entendeu que isto era vantajoso 
ao serviço, parece-me que devia ser mais minu
ciosa, devia ter dado aos comfllandantes superiores 
as attribuições que lhes devia competir, mareando
as mui expressamente no projecto que se discute; 
porque as obrigações impostas aos eoroneis de 
legião pelo decreto de 14 de Julho de 1&:4, devem 
de necessidade passar umas para os commandantes 
snperiores e out1:as para o~ eommandaute>~ dos 
batalhões, uma vez que se acaba com o posto de 
coronel de legião. Nem se diga que ao govern?, 
no seu regulameuto, cumpre marear quaes sao 
essas attribuições, porque me parece que ê o poder 
org11.nisaJ~,r que exclusivamente tem este dirbito, 
e niio o poder executivo. 

E11, Sr. presideate, julgaria m•lls convenieGte 
que, uma vez que a nobre eommissiio julgou 
necessario acabar-se com o posto de coronel de 
legião da guarda nacional, devia ter Jito que os 
commaodaotes superiores fazilio o mesmo que 
fazem act.ualmente esses oflieiaes, isto ê, que os 
eommandantes superiores uão eommandarião mais 
que dous batalhões. D~sta maneira o serviço da 
guarda nacional l!!leria feito com mais regulari· 
dade, com muito mais vantagem e actividade do 
que deixando os commandantes superiores com
mandando divisão, isto é, duas e maia legiões. 

Por estas considerações, pois, julgo conveniente 
que se conserve o posto de coronel de legião, e 
que, quando muito, se se quer dar unidade á 
gu»rda nacional, se conserve tambem o de com
mandante superior da maneira por que indico. 
Não desejo tomar mai" te!RpO á casa, porque 
entendo que esta lei é de primeira necessidade, e 
de ha muito reclamada pelo paiz; e portanto fico 
aqui esper<lndo pelas explicações da nobre com
missão, afim de poder dar ou negar :neu voto ao 
artigo que se discuto. 

o Sr. ou .... elr& Ll•boa. :-Sr. presidente, 
eu não julgo que haja inconveniente algum ou des
vantagEm na organisação da guarda nacional pelo 
que diz respeito a poder ter legiões e com ella os seus 
respectivos chefes e eOJtados-maiores, porque se deve 
desejar que a organisação da guarda nacional tenha 
harmonia com a organisação do exercito, e mesmo 
porque isto é de vantagem para quando a g11ard1 

TOXO 1 <18 
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nacional tiver de manobrar combinadamente. 
Acco esta harmonia ou ho'IIogeneidade na orga
uisação que existe actualmente, porque as legiões 
são correspondentes ás brigadas do exercito; a 
reunião de duas ou mais legiões corresponde ao 
que no exercito se chama divisão ; tudo isto está 
em h :lrmonia. Até por uma lei já os coroneis de 
legião forão equiparados aos coroneis comman
dnntes de brigada, e os commandantes superiores 
av!; coroneis commandantes de divisão. Alé111 
da vantagem desta harmonia ou homogeneid~de 
accresce que acho mais vantajoso para o bom 
andamento das ordens que se tiverem lie expedir 
que haja estes differentes canaes, por onde ellas 
sejão dirigidas. 

Tenho visto mesmo pela pratica, Sr. presidente, 
que os commandantes superiores Jargão muitas 
vezes os seus empregos, e então é conveniente que o 
governo geral ou o provincial mande logo encar
regar das suas funcções ao ::oronel de legião mais 
antigo ; este coronel já se rep11ta apto parr. exercer 
as funcções de commandante superior, é um con
ductor reconhecido para a boa direcção das ordens. 
Se se extinguirem os coroneis de legião, serà de 
mister passar ál f11ncções destes officiaes para os 
chefes de batalhão. Ora, o chefe de batalhão, 
além de não ser tão conhecido dos outros chefes 
como pôde ser o coronel de legião, tem a desvan
tagem da falta do prt>stigio necessario para ser 
bem obedecido ; e este inconveniente é tal que 
mesmo na tropa de linha têm havido funestas 
consequencias de se dar o eommando de ditfdrentes 
corpos a um official da mesma graduação dos 
diversos commandantes desse:1 corpos. 

Se acaso com a extincção das legiões e dos seus 
respectivos estados·maiores se diminuião as des
pezas publicas, então eu diria que se extinguisse 
as legiões; mas eu vejo que ellas não trazem 
accrescimo nenhum d12 despeza, antes havia algum 
rendimento, porque os officiaes tirão seus di · 
plomas, entrão com alguma quantia para os cofres 
publicas. Em conclusão eu voto contra o artigo. 

E' apoiada a seguinte emenda do nobre dapu
tado: 

<< Supprima-ae o art. 19. » 
o Sr. Antão:-· Os dous nobres deput~dos 

que têm fallado antes de mim combatem a doutrina 
do artigo, peusão que deve ser supprimida a sua 
disposiçiio. 

O artigo eRLabelect~ a rovogação da lei de 18 da 
Agostll dtl 1831 na parte em que permitte a creaçiio 
das legiõe:~ da RUarda nacional. Sr. presidente. 
para bem apreciar as razões q11e a commissão 
teve quaudo propõz a Ruppressão das legiões e 
dos coroneis dellas, pediu aos nobres deputados 
que examinassem a composição dos corpos que o 
projecto estabelece, que a confrontassem com a 
composição que estes mesmos corpos têm pela lei 
actual, e os nobres deputados conheceriào que 11 
commissiio teve em vista tornar mais numerosas 
as companhias e os batalhões. A legislação ante
rior tinha permittido que as compant;.,s se com
puzessem de um numaro limitado de guardas 
nacionaes, e assim que se multiplicasse extraordi
nariamente o numero dos ofiiciaes. Ora, que 
pensamento teve a commissão ? Tornar mais 
numerosas as companhias e os batalhões, afim 
de que occupassem menor numero de o:Oiciaes. 
Sendo os batalhões mais numerosos , desneces
sario era a existenci!\ de legiõ~s. 

Ora, os nobres det~utados ainda se devem rt'
cordar de outra cou~a. e é que a creação à e legiões 
era apenas uma faculdade existente na lei ; pode· 
ria se crear legiões t.m certos e determinados 
casos ; não era objecto essencial para organisaçào 
da guarda nac•onal, porque a lei é clara a e~te 
rsspeito, quando no art. 5• estabelece que o 
governo poderá tambem mandar reunir em legiões 
os corpos da guarda nacional nos municípios 

em que os guardas nacionaes alistados para o 
serviço ordinario chegarem a mil praças. 

A faculdade de cr!lar lagiõas não é uma cousa 
indispenso.vel na organis>lção dos corpos da guarda 
n:..cional. Pela lllgislação podia o governo dispensar 
a creação de legiões em qualquer provinch que 
quizesse. Portanto a creação de legiões não é uma 
medida indispensavel na composição dos corpos da 
guarda nacional. A comrnissão propondo a suppres
são destll faculdade, niio tem e~tabelecido principio 
desorg,misador da guarda nacional. P óde-se en
tretanto dizer que embora não seja essencial, 
corr.tudo póde ser conveniente. A razão desta 
cor:veniencia não pt.lsso encontrar senão na propria 
legi~lação. A legislação entendia conveniente que 
o governo pudesse crear legiões onde as prnças 
da guarda nacional excedessem a mil para facilitar 
melhor o serviço. E' esta a unica conveniencia 
que posso achar na legislação; mas esta conve
nienci>l não deixa de ser satisfeita quando a 
commissào propõe que se crêem batalhões com 
certo numaro de companhias, que se reduzào os 
batalhões a quasi este numero das legiões. Os 
batalhões vêm a ter qua:1i o num~>ro lias legiões, 
por isto que se tornão mai~ numerosas as com
panhias q11e devem formar os m<lsmos batalhões. 
Ainda me parece conveniente oft'~recer ã conside
ração da ca~a esta out~a razãn que a commissão 
teve para supprimir os coroneis de legião. A 
commissão entendeu que os oftidaes da guarda 
nacional devião ter suas patentes vitalícias, e 
que só pod.;rião ser privados dellas em certos e 
determinados casos; deu-lhes todas as considera
ções e honras que tinhão os officiaes das extinctas 
milícias. Julga o nobre deputado convenient.; que 
se augmente de tal sorte o numero dos oiliciaes 
da guarda nacional. que se npre'lente no pai?. um 
grande. numero de homens assim privilegiados ? 
(Apoiados.) Eu declaro que se não se reduzir o 
numero dos officitles como a com missão propõe , 
votarei contra o projecto, porque não quero que 
o paiz tenha um numero tão consideravel de 
individ11os privilegiados. Deos sabe, senhores, se, 
a· não ser a nec~dsidade de bem or~9.ni~ar a 
guarda nacional. nii:> conviria reduzir ainda mais 
o nu111ero dos privilegiados I Se acaso os nobres 
deputadlls assentiio que se n.i.o devem C'>nceder 
aos olliciaes patentes vitahcias, e que não devem 
t<lr as honrns dais ext•nctas milícias, então tenhamos 
otliciaes em mu1to m~>ior numero do que tt.mos 
tido até o pre~unte ; mas se acaso te111 de >~e .:rear 
otncia<!s ~~:ozando de todas as honras e dirAitos 
estdbelecidos pelo pr .. j<Jcto, devemos red11Zir o 
numero dlls olllc1aes, p.H·que toda a orgamsação 
da t~ociedade se ha de resentir de um tão consi
deravel numero de privilegiados. E~ta foi a razão 
principal que teve a commis$àO qu,1ndo propõz 
que se supprimisse esta faculdade de crear os 
coroneis de legião quando estabeleceu que as 
companhias fossem mais numerosas e os batalhões 
tambem. 
O:s~e o nobre deputado que ha inconveniente 

em se supprimir os coronel:! de legião porque são 
elles que f~tzem a correspondencia entre os bata
lhões e os commaodantes superiores. Primeirs
mente não devemos tomar como uma regra absoluta 
a existencia dos commandantes superiores. porque 
estes não existem senão em certcs e determinados 
casos. A legislação não manda crear com mandantes 
11uperiores em todos os municípios, e o nobre 
deputado sabe que os commandantes super~l)~es 
uà.o podem ter commando em 2, 3 ou 4. munlc1p1os 
no estado ordinario das cousas; é preciso que 
haja um de\erminado numero de legiões para 
poder haver um commandante superior. As dis
tancias são a causa pela qual os nobres dõpubdos 
entendem q 11e ainda devem continuar os chefes 
de legião, por isto que elles podem corresponder-se 
mais facilmeate com o commandante superior e 
commandantes de batalhões. A mesma razio 
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milita entte os commandantes de batalhão e 
chefe-i de ll'a;ião, que às vezes estão nas mesmas 
dis~anci_As. Era preciso que se tivesse imposto a 
obnga.;ao a cada um dos chefes de residir nas 
distancias convenientes {:'ara que os command .mt~s 
de batalhão se correspondessern com facilidade ; 
mas não existe regularidade qÚanto â residencia 
dos chefes. A razão de distancia portanto não 
pôde influir. 

Outra razão teve aind:\ a commissão, e vem a ser 
que, quando a guarda nacional é chamada 11 
serviço de destaca111ento para auxiliar a tropa de 
linha, se as companhias são de limitado numero 
de praças, e têm numero consideravel de officiaes, 
a despeza cresce considoravelmente. Eu pediria 
ao nobre Jeputado que examinasse os balanços 
quanto á despeza da guarda nacional em desta
camento; P.lle verá que as despezas se multiplicão 
extraordinariamente, e que uma força igual a outra 
da guarda nacional commandada por officiaes de 
linoa faz quanto aos otliciaes uma despeza muitlJ 
menor. Eu tive occasião de observar isto no 
exame dos balanços da despeza da guarda nacional 
no Rio Grande do Sul. Estas razões me parecem 
que são sufficientes para convencer â casa de que 
é melt:or supprimir a existencia dos coroneis de 
legião, do q11e conservai-os uma ''SZ que tdmos 
de dar privilegio e honras muitl) consideraveis 
aos officiaes da guarda nacional. Os coroneís de 
legião, pelo que confessão os nobres deputados, 
são apenas os correios da correspondeucia dos 
chefes dos batalhões para o commandante superior. 
Os coroneis de legião não servem senão de canal 
ou intermedi<• pelo qual pasr.a a correspondencia 
dos chefes de batalhão, e nisto mesmo ha prejuizo 
algumas veze~:: porque a correspondencia chega 
com maior celeridade ao commandante superior 
ou ao presidente da província sendo enviada 
directamente do que por intermedio doa coroneis 
de legião. 

Pelo que· acabo de dizer, assento que cs nobres 
deputados não têm ainda produzido razões para 
n~o ~e r adoptado o artigo offerecido . pela com
m!ssao. 

o S:.:-, To•cano de Brito :- Sr. presi
delJte, as razõo~s produzidas pelo nobre deputado 
membro da illu~tre commissão, infelizmente me 
não convencêrão pan dar o meu voto ao artigo 
que se discute, e nem mesmo estas razões me 
parecêriio taes, que se pudesse deltas concluir, 
não a necessid:ldt-, mas 110 menos a conveniencia 
da disposição do artigo. O nobre deputado disse 
que o systema seguido pela honrada commissão 
foi diminuir, quanto se pudesse, o numero dos 
officiaes da guarda nacional, e então procurou 
mestrar os inconvenientes que havia em fazer·se 
tantas pessoas previlegiadas. Ora, eu creio que 
esta razão do nobre deputado não justifica de 
modo algum o artigo que de discute (apoiados) ; 
pois será com a existeocia dos coroneis de legião 
que se crea esse consideravel numero de offlciaes 
que tanto teme o nobre deputado? E quantos 
otliciatls tem uma legião? Pelo art. 4~ da lei de 
18 de Agosto de 1831, compõe-se o seu estado· 
maior, além do coronel, de um major, um quartel
mestre, um cirurglão-mór e um tambor-mór; ora, 
será por causa destes quatro officiaes que o nobre 
deputado quer acaba com os coroneis de !f!gião? 
Isto nilo é certamente razão plausível. Além de 
que, se o nobre deputado confessa que o systema 
do projecto é augmentar o numero de praças das 
companhias e diminuir o dos officiaes, eu creio 
que o po~to de coronel de legião não implica 
nada com esse augmento do numero de praças. 
Dous batalhões com 400 pr11ças cada um podem 
presentemente formar uma legião ; mas como pelo 
projecto, co~forme observa o nobre deputado, são 
precisas 1,400 praças e mais para formar dous 
batalhões, segue-se que um coronel de legião terà 

de commandar 1,400 praças. em vez de 800, e 
por conseguinte diminuído fica o numero de 
officiaes, por ter de ser m'lnor o numero das 
legiões. Julgo que esta razão de augmento de 
pr:_aças nas companhias e diminuição de ·officiaes 
nao pôde destruir a conveniencia da conservação 
do$ coroneis de legião. Disse mais o nobre dÍI
p~tado que p~la lei de 18 de Agosto de 1831 
uao era G~tsenc1al a cr.,ação de coroneis de legião 
nem de eommand11ntes superiores. ' 

O Sa. ANTÃo : - Não entra essencialmente na 
composição. 

O Sa. ToscANO DE Ba1TO: - Eu não examinei 
se era essencial, mas mesmo que não seja es
sencial, o nobre deputado não póde desconhecer 
que a pratica de muitos aunos demonstrou que 
era conveniente esta creação, e digo isto porque 
em todas as províncias, logo que se organisa
vão de. ':la batalhões se creava uma legião, porque 
os pres1deu1es de provincia reconhecião a neces
sid!~de de dar um chefe á guarda nacional de 
cada localidade. Se a pratica pois de muitos 
annos mostrou essa conveniencia. e o governo e 
presidentes de províncias assim o têm constan
teruolnte praticado , apezar da le~ não haver 
considerado como essencial á organisação da 
guarda nacional tal creação, me parece que•esta 
convenien~:ia ainda não desappareceu, e nem o 
ttobre deputado S<l fez cargo de o demonstrar. 

Observou ainda o nobre deputado que eu não 
tinha razão para combater o artigo que se dis
cute, porque as distancias não erão motivo para 
se crearem coroneis de legião. Mas, Sr. presi
d~onte, se o nobre deputado affirma que a idéa 
da commissão foi diminuir quanto ser possa o 
numero dos officiaes da guarda nacional, e aug
mentar por con.sequencia o numero de praças, e 
isto em verdade ss evidencia do projecto, não 
poderâ deixar de reconhecer que maiores distancias 
se darão, e por cooseguint~ muitos embaraços e 
difficuldades, e principalmente muita morosidade 
haverá na organísação da guarda nacional ; e 
não me parece preciso demonstrar que de in· 
convenientes appareceráõ a seguir·se em todo 
o systema da honrada eommissão ; é pois minha 
convicção, que, devendo os bntalhões ter maior 
numero de praças, e abrangendo portanto maior 
porção de territorio, é muito conveniente, s<Jnão 
de absoluta necessidade, a conservação das le
~iões da guarda nacional. Além de que, se é 
índubítavel que ordinariamente no centro das 
províncias um commandante superior estâ muitas 
vezes em grande distancia dos commandantes de 
batalhões, segue-se que sendo os batalhões mais 
numerosos, maior necessidade se dá de crear-se 
um chefe mais contiguo ao batalhão. 

O nobre deputado tambem disse que se podião 
dispensar os coroneis de legião porque não erão 
ma1s do que correios dos commandantes superiorea. 
Sr. presidente, se o nobre deputado se der ao 
trabalho de ler o decreto citado de 14 d~ Julho. 
de 1834, ahi encontrará bem definidas as attribui 
ções dos coroneis de legião, e então tal vez que não 
Jiga mais que esses officiaes não passão de cor· 
raios dos commandantes superiores. Mas, conti
nuou ainda o nobre deputado , a ereação dos 
commandos superiores não sendo essencial para "' 
organisação da guarda nacional , podem elles 
deixar de existir todas as vezea que o governo 
assim o entender; então pergun\arei eu como fica 
a guarda nacional no centro das províncias T 
Qnererá por ventara o nobre deputado que ella 
fique entregue aos commandamtes d& corpos, sem 
que haja uma autoridade superior que sobre ella 
vigie, e qu& dê parte ao presidente da provincia 
de todas as neceasiliades de que houver de pre
cisar t Não vê o nobre deputado que esses com
mandantes de batalhões &&sim independentes se 
tornarãõ nns potentados, tanto mais para temer-as 
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quanto pelo projecto que se discute, os batalhões 
terão uma importancia extraordinaria, pelo maior 
numero de praças de que se hão de compOr, e por 
c:onsequencia pela maior porção de territorio que 
hão de abr11nger? Pese bem o nobre deputado nos 
iuconvenientes e males que daqui podem resultar. 

Quanto á despeza que continúa a fllzer a guarda 
nacional quando destacada, disse o nobre deputado 
que ellA por expl?riencía sabe que a que se acha 
destacad!l. uo Rio Grande do Sul fazia uma des· 
peza extraordinaria em consequencia do grande 
numero de officiaes. Parece-mt, porém, que este 
inconveniente ten1 desapparecido com o systema 
do projecto, porqu<l se o systema do projecto é 
augmentar o numero de praças e diminuir o 
numero de offieiaes, se~ue-se que todas as vezes 
que se destacar um bat .. lhiio , e>se batalhão 
conterá um grande numero de praças, e por con
seguinte deixa de existir o ioconveoiente que quer 
arredar o nobre deputado. Mas, replicou o honrado 
membro, quando !ór preciso que se destaque uma 
legião com todo o seu estado-maior, a despeza 
que se tem de fazer é excessiva. Senhores, este 
inconv~nieute, se se pôde como tal classificar, 
dá·se presentemente a respeito da 1• linha : no 
serviço da guerra as brigadas, segundo penso, são 
formadas de dous batalhões , e seu respectivo 
command:"lnte tem tambem seu estado -maior, como 
o coronel de legião ; além de que, se a necessidade 
pedir que sejão destacados dous batalhões da 
guarda nactonal, não sei porque devão elles formar 
ipso facto utr.a legião , quando podem fazer o 
serviço da mesma maneira por que o faz~m os 
corpos de 1• liuha. imrnediatamente subordinados 
aos respactivos comn1andantes, que se entendem 
com o commandante das armas ou presidentes 
nas provincias em que não existem aquelles. 

A' vista portanto do que tenho expandido, 
continúo a votar contra o artigo que se discute, 
por não descobrir a menor utilidade em que elle 
passe. 

O Sr. Lope• Ga.:rna: -Não se havendo 
annuido ao meu requerimento relativamente á 
guarda nacional, eu tinha assentado de conser
var-me silencioso nesta discussão ; porque, se
nhores, bem ou mal estou firme na necessidade, 
e na grande vantagem das autigas milicias, e por 
isto insisto neste ponto ; mas agora o discurso 
do illustre deputado membro da commissiio SllS· 
tentando o projecto, fez-me sahir do meu proposito, 
e tirou-me pelo desejo de ainda dizer alguma eousa 
sobre o artigo em discussão. Disse o illustre 
membro da commissão que este projecto fazendo 
com que os officiaes da guarda nacional tenbào 
patentes vitalícias, não quiz que no paiz 
bouvesse um numero consideravel de privilegia
dos. e por isto é que elimina os lugares de 
commandantes de lEgião. Mas neste caso ver
guntarei eu ao nobre deputado se é o seu pen
samento prin.cipal diminuir quanto fOr pos5ivel 
o nnm·ero dos officiaes, isto é, de indivíduos 
privilegiados, qual a razão porqne não reduz o 
numero dos commandantes superiores ? Eis-aqui 
p~r . . que (além de outras razões) g;>sto das 
m1hC1as ; porque, segucdo a sua organisação 
havia em todas !lS províncias um só inspector: 
que era um oftictal superior de l•linha, e muitas 
vez~s um offiei~l gene~al, e demais os majores 
e aJudantes erao offic1aes da mesma 1• linha · 
entretanto que agora quasi todas as comarcas 
têm um com mandante superior. Se o nobre 
~tado procura empequenitar o numero de 

:~e~ados,_ porque assim como acabou com 
as leg~.oes, nao acaba com o numero tão crescido 
dos commandantes superiores 'f O systema das 
antigas milícias, pois. era mais conforme com 
esse pensamento da il!uatre commissão. Em 
virtude dessa organisação havia um pequeno 
numero - de olliciaea comparatinmente ao que 

ha agora da guarda na~ioüal. Em summa, como 
o artigo se approxima um pouco do systema 
das antigas milícias, voto p<!r elle, pediud o ao 
nobre deputada que queira accrescent~r essa 
outra especie para diminuir o numero dos com
mandantes supe_riores, marcando para cada pro
vincia um .:ommandaute superior ou inspector 
da guarda nacional, que de ordinario naquelle 
tempo dAs millcias, corno já disse, costumava 
ser um official de 1• linha, e em algumas pro
víncias um official general. Eu voto pelo artiJZO 
pedindo ao illustre deputado que faça esta al
teração se lhe pardcer justa, e melhor fõra res
tabelilcor a mui vantajosa disposição d<J serem os 
majores ·e ajudantes da guarda nacional tirados 
dos officiaes do exercito. 

O Sr. Antão:-Sr. presidente, eu me julgo 
menos proprio para entrar na discussão a respeito 
da composição dos corpos .1a guarda nacional, 
e entendo que precisava de certos conhecimentos 
militares para podar bem avaliar o que existe 
actualmente, e o que conviria reformar, porque, 
a dizer a verdad>:!, a organisaçào da guarda na
cional em corpos de uma maneira mais conforme 
ao serviçn é objecto que d&ve lidar muito com 
os conh~cimentos militares. Entretanto como 
membro da coma:is~ão apresentarei os motivos 
que ella teve quando propõz esta alteração na 
legislação actual. E11 tenho observado q11e os 
nobre11 deputados que combatem o projecto, se 
fundão apenlls em argumentos de conveniencia, 
e que não têm feito a honra á commissão de 
destruir os outros argumentos que ella tem 
apresentado, e que não são de simplas conve
niencia, mas mu1to decisivos p~ra a questão. 

O nobre deputado que acaba de Callar, disse 
que elle tinha formado o seu juizo a respeito 
da guarda nacional, que entendia que a reKur
reição pura e absoluta da legis!ação das antigas 
milícias era o que convinha, mas que não se 
tendo discutido um projecto que offerecêra oeste 
sentido, perguntava á commissão, qual a razão 
que tendo supprimido os coroneis de legião, não 
supprimia tambem os commandantes superiores t 
En direi primeiramente ao nobre deputado que 
se eu visse na antiga legislação das milícias. 
providenciados todos os cas•>S que a constituição 
actual da so.:iedade reclama que s&jào prnviden
ciados, não duvidaria aceitar a antiga legislação; 
mas o nobre deputado deve observar que a 
sociedade actual não é a mesma de outr'ora. 
Eu tomo a liberdade de lembrar ao nobre depu
tado a opinião de um homem, que sobre seme
lhante oojecto tem todos os conhecimentos precisos, 
e é o Sr. general Andréa. Em seu relatorio 
apresentado a assembléa provincial de Minas, elle 
diz que os antigos corpos de mili::ias prestavão 
grandes serviços, que a sua organisação parecia 
mais commoda á boa organisação da guarda 
nacional, mas que era indispensavel que se 
alterassem diversas disposições da legislação, 
para ser àpplicada á guarda nacional. 9ra, 
a commissão achou-se colloeada nesta Situa
ção, não podia abolir absolutamente tudo q!lanto 
existia creado ; assim como é perigoso Intro
duzir-se innovações sem que acompanhem oa 
habito& do paiz, sem estudar as unlcas modi
ficações que podem terem um~.> D•1Va legislação, da 
mesma maneira é perigossimo qne deJ>Ois de 
estabelecida uma instituição no paiz se abandone 
esta instituição para adoptar uma nova, o que 
convém é tomar as instituições que existem, 
conhecer seus inconvenientes, sanal-os por meio 
de legisla-.ão, e assirn pOr a legislação de accordo 
com o paiz. O que fez a commissão? Examinou 
os inconvenientes oue e:r.istião na legislação actual 
da guarda nacionaf, e llpresentou o ;projecto em 
discuasão. A commissão encontrou em todos os 
documentos o segainte facto : - que a guarda 
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nacional não podia pr~star os serviços a que era 
destinada emquanto fossem amoviveis os officiai!S, 
emquanto elles não tivessem seguros os seus 
postos. A commlssão o qut~ fez foi propór que 
foss~rn mantidos _em seus postos, emquanto bem 
servissem os o!fic1ae:; da guarda nacional. Assim, 
esses indiv~duos são tnanti<ios em uma especie 
de prerogat1va e de vantagens que não siio com
muns, são elevados á categoria de privilegiadr,s 
os offic1aes que gozão de honras que não são 
concedidas ao geral. E r!tretanto a commissão en
tendeu que devia reduzir ü numero desses homens 
áquelle que f••sse absolutamente necessario pura 
a guarda nacional pudessG prP.star o serviço que 
della se exige . Primeiramente estabeleceu a 
commissão que as companhias fossem mais nu
merosas do que . está estabelecido na legislação, 
isto é, que em lugar de se poder formar uma 
companhia com 40 ou 60 praças ellas se formem 
sómeute de 100 praças para cima. Aqui se re
eonhe.:e que se diminue o numero dos of.ficiaeR. 
As companhias que existem devem ser reduzidas 
a muito menor numero. Declara a commissão 
que só 6 ou 8 companhias poderáõ fcrmar um 
batalhão ; e assim quar.to menor fór o numero 
dos batalhões, tanto menor será o nomero de 
officiaes que commandão e11ses batalhões. 

Reconhecendo por outro lado a commissão que 
era desnecesRaria a creaçiio das legiões e d•>S 
coroneis de leg!ões, porque elles não tinhào 
outra incumbencia senão de servir de inter· 
medio para a correspondencia dos chefes de ba
talhões com os commandantes superiores, e vendo 
que i.sto não era serviço que, cessando, pudes;;e 
prejudicar a guarda nacional, tambem supprlmio 
os coroneis de legião. A existencia dos coroneis 
de legião não entra essencialmente na composição 
da guarda nacional. Tendo o govern<l a raculdads 
de crear coroneis de legiões onde julgasse con· 
veniente, com,tudo o governo tem deixado ..te 
creal·os em mu1ta.s proviucias ; logo, essa creação 
não é uma medida que, deixando de existir, pre
judique a organtsação da guarda nacional. ?rhs, 
disse o uobre deputado, a mesma razão milita 
para que seiiio supprimid,s os commandantes 
superiores. Eotretanto o nobre deputado disse 
que convém que haja inspectores gentes. 

O Sa. LoPES GA:w. :-Em cada província um. 
O Sa. ANTio:-Eu não sei se ha nistl) algum 

engano do nobre deputado. Os commandanles su
periores não sito creados em regra geral para 
toda a guarda nacional ; ha lugares em que se 
permitte a creaçiio de commandantes superiore!!, e 
em outros não ; é uma faculdade que o governo 
tem. Na província de Minas, que tem um milhão 
de habitantes, tem apenas quatro commandantes 
superiores. Ha povoações bem importantes onde 
não ba commandantes superiores, porque, como 
já disse, é uma faculdade que tem o governo da 
qual podia usar quando quizesse, mas não é 
uma cousa indispensavel na organisação da guarda 
nacional. A com missão, para que não se continuasse 
a dizer que isto era um posto desnecessario, tendo 
supprim ido os coroneis de legião, conservou os com· 
mandantes s1:1periores, pl)dendo o governo reunir 
dous ou mais municípios debaix·> de um commando 
superior. Quando o governo tiver uma provlncia 
pequena, poderã reunir debaixo de um com· 
mandante superior só a guarda nacional ; se 
porém fór uma província muito grande, cujo 
centro de correspondeneia e de aeçào estejão em 
di1ferentes pontos, poderá erear os commandoa 
superiores que forem necessarios. Já vê pois o 
nobre deputado que a existencia dos commandos 
superiores é conveniente e necessario á organi
sação da guarda nacional. Eu não sei qua.l será 
a sorte do artigo do projecto ; mas entendo que, 
se este artigo t1ão paasa.r, não se deve votar por 
este proj eeto. 

O Sa. PnESIDENTE:-Não havendo c:ais quem 
peça a palavra. vou pór o artigo a votos. 

O Sa. MARINHO: -Peço a palavra. 
O Sa. PRESIDI!:NTE:-Tdm a palavra o Sr. Ma

rinho. 
o Sr. Marlnho:-St· . presidente, eu tenho 

d<J dizer muito pouco a respeito do artigo ; porém 
antes peço licença a V . Ex. e á camara para d•u 
a razão porque a mai s tempo não tenho entrado 
nesta discussão, bem que eu reconheça a gravidade 
e irnportancia da l <> i que se discute. 

Sr. presidente, com a organisação do novo 
gabinete, e em virtude do programma pelo mesmo 
apresentaio. alguns principias têm sido emittidos 
Ba casa e fóra della que muito me satisfizerão ; e 
taes são os princípios que contém essa generosa, 
e direi mesmo necessaria idéa de uma conciliRção 
entre todos os· membros da família brazileira, e 
entre todos os membros do corpo legislativo. Esta 
conciliação julgava eu, e ainda julgo indisptmsavel 
principalmente no que toca ao:1 membros áo corpo 
legislativo p«ra reunirem-se, afim dJ dotarem o 
p\iz com leis estaveis e justas para acabarmos 
com este estado de angustia e de tormento em 
que todos rP.conhecemos existir actualmente a 
sociedade brazileira. Ora, a lei da guarda nacional 
é sem duvida alguma uma daquellas leis que as 
p11blica:~ necessidade:~ reclamão ( apoiados) ; é 
aquella para cuja confecção desejava eu que con
corressem todos os talentos, e se possivel fosse 
todos os votos do corpo legislativo. Assim, bem 
persuadido de que pouco poderia eu fazer, porque 
me reconheço destituído dos necessnrios dado~ 
para entrar em uma discussão desta ordem, 
e!!perava que a illu:itre opposição concorresse tam
beon com a eua quota para noa ajudar oa confecção 
da lei da guarda nncioual. 

O Sa. Fs:RaAr.:-0 senhor é brigadeiro. 
O Sn. MAIUNHO:-Eil sou brigadeiro tios indíos. 

(.Rise~dus.) Entret&nto, Sr. presidente, estas mi· 
nbas espernnças como que vão seudo illudidas; e 
nii<~ sei se é porque sou do P..io de S. Francisco, 
onde um d<Js prin.-:lpaes disttnctivos do caracter 
dos habitantes é principalmente a desconfi.ança, 
que vou me per:~uadindo de que a conciliação vai
s~ tornando ern logração (apoiados), de sorte que 
na camara a illustre opposição não nos coadjuva, 
nem ataca, nem defende. entretanto quo pela sua 
imprensa apresenta as mais violentas censuras 
contra seus adversarios, e as exigencias as mais 
des razoa v eis que se podem considerar. Ainda hoje 
li e11 em um dos jornaea da opposição uma exi
~encia formal, afim 111!1 que sejão destituídos alguns 
presidtmtes da pruvínc1a, e entre esses foi lem
brado o actual presidente da minha proviucia. 
Senhores, e11 fallo sem temor de ser contestado ; 
eu PI'ICO aos me11s adversarios que tenhão a bon
dade de compulsar os documentos publicas, de 
considerar a administração de minha província, 
porque, se se pretende uma conciliação, e não 
uma logr>~ção, é impossiv<~l que se exija de boa fé 
a demissão do actual presidente àe Minas o Sr. 
Dr. Quintiliano, porque em verdade qaand<> ainda 
de conciliação se não faUava, o Sr. Dr. Quinti
liano tomou como base da sua política a moderação 
e a conciliação. 

O Sa. FEaRA?: dá um aparte que não ouvimos. 
O Sa. MA.au."'Ho :-Eu tenho grande pezar de 

dizer alg11ma cousa que não agrade ao nobre 
deputado, que sabe que lhe tenho muita sym
pathia. Eu estou dando a razão por qne não 
tenho bll. mais tempo entrado na discussão d.1 lei 
da guarda nacional. (Risada.t.} O Sr. Quintiliaoo 
tomou por base da sua politica a moderação e a 
conciliação ; eu digo isto do alto desta Cribuna, 
e peço que me contestem, porque quer_o ter o 
prazer de convencer a mens adversar1os com 
documentos authenUcos. 
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O Sa. PRESIDENTE:- Peç.o ao nobre dl!pntado 

que se limite á materia em discussão. 
O Sn . .MARI:Ino:-V. Ex. tem razão, eu entro 

já . em ma teria. . 
o gR. FERRAZ: -Sim, qne o t'ffeito já esta 

'Produzido. 
O SR. :MARINHo:- Eu não f>~llo com intenção 

de produzii" dle1to, porque r~a:_mente não po~so 
ter receio algum de que . o mnusteno actual. d.e· 
milta. o pres1dente de Mmas, excepto !'\e o mmts· 
te rio quizesse representa r o triste papel de renegar 
todas as suns convicções, todos o~ Sflus pre
cedentes ; mas esta i::juria não Íi\ç.o eu ao actual 
ministerio, porque reconb.fÇO nelle homens de 
honra e de fidelidade, e incapnzes de serem trai
dores. 

O SR. S. MARTINS : - Então o presid•nte de 
Minas é homem necessario 't Não põde ser sub-
:;tituido? (Apoiados • .- · 

O SR. MA.RlmiO:-A.dmiro que o nobre deputado 
que é homem de talento, me dê um aparte desta 
ordem. Por dizer que um homem niio merece 
que se diga delle o que se di.;se, é dizer que é 
homem indispensavel ? 

O SR. S. M.Ull'INS:-0 nobre deputado patece 
que disse que o governo não deve demittir o 
presidente da. província de Minas. 

O Sa. MARINHO : - Eu não dou ordens ao go
verno. 

O Sa. S. MAB"riNS:-Parece-me que tinha dito 
isto. 

O Sn. MARINHo: - PareeAu-lhe muito mal : e 
peço-lhe que ttttenda ás minhas pllla,·ras para S€ 
não enganar de11ta sorte. 

Sr. presidente, so por ventura o minh;terio quer 
Sf\r fiel ao s~u programma de conciliação, se 
pertence ao g.)verno uma folha que PU tP.nho lido 
em que e~sa11 idél\11 si\o dAduzldas, digo pela minha 
parte que o actulll pret~idente de MinRs ni\o póde 
deixar de ser u111 do,; que mereçiio ma!s con • 
sidlltação ao rulnisterio, por sl'r tambem um da
qu'llles bom«•ns que melhor ttmhão desempenhado 
o programma d~~o coneiliKçilo ou qu~ m~tis aptos 
sejiio para desP.mponhal·o, porque ó e~ta a base 
da sun política e do s~u caracter, e tanto, Sr. 
presidente, que até briguei com f'lle (risadas), pelas 
1déas exageradaR de concill~ção que queria adoptar 
em certa quPstào ; isto é fallar com fran':}ueza ; 
porém deixemos iKto. 

Outra conciliação que eu julgava que deveríamos 
fazer, era emquantCl a. lei de eleições, porque em 
verdade, senhores, não sei que haja um unico 
brazileiro que não trema. .••. não digo bem. que 
nao deseje vêr a morte do decreto de 4 de Maio. 
(Apoiados geraes.) 

O SR. F&RR.I.Z:-Agora entrou na mataria. (Ri
sadas.} 

O Sa. li:IABlNao : - Estou tratando das leis de 
que o paiz nece~sita, assim como da da guarda 
nacional. (Risadas gerrtes.) 

O Sa. PRESIDENTE;-Eu lembro ao nobre depu· 
tado quo não está na ordem. 

O _SR. 1\:IARlNHo:_-Sim, Sr. presidentE>, tanta ne· 
cess1dade .t!m o patz de uma le1 da guarda nacional 
onde estelao definidos os direitos do cidadão, em 
que se decrete uma exacta quali:ficaçiio daquelles 
que dovem ser chamados a esse serviço impor· 
taJ?tissimo do estado, como de uma lei de eleições. 
(Rlsadas.) Tendo a camara. dos deputados feito 
tudo quanto em si estava para satisfazer a esta 
publica necessidadtJ, entendia eu que seria. ums 
optima. conciliação ,;e por ventura. a 1\Ugusta camara 
dos Srs. senadores tratasse •,ambem de approvar 
ou de emendar, porque é seu direito, o project~ 

qu~ desta casa foi mandado para o senado : e 
tanto m:üs eu me per~uadia de que seria este 
um dos primeiros e mais efficazes trabalhos da· 
qt: ell9. augusta camara, ·~uaato é certo que a 
futura legi~latura já se acha convocada em virtude 
da constituição. Eu declaro á camara que para 
que o psiz tenha uma lei de eleiçõ€5, pela minha 
parte estou disposto a faz er verdad;:iros sacri
ficio s (apoiados) ; eu votaria mesmo contra alguns 
principias que aliás julgo indispensaveis : eu me 
explico. Se por VP. ntura., para. ter uma. lei de 
Hleições fosse preciso dar á augusta camara dos 
Srs. senadores o direito amplo ~orno pretende 
da verificação <ia eleição de seus membr <"•S, bem 
que ell esteja conv.,ncido de que o direito de 
conhecer da valida.Qe da eleição du eleitores per
t-:lnce simplesmente â. camua dos deputados 
(apoiados gt~raes), todavia. eu votaria por isto 
sómante para que o pniz tivesse uma lei de 
eleiçõ.:s; e votaria por mais alguma modificação, 
porque emfim olho para a grande neces~id >lde que 
o paiz tem de uma lei de eleições l Entretanto, 
Sr. presid <~ nte , o que é que Rpparece no senado 1 
Uma. verdadeira logrRção (muitos apoiado~). isto 
é , um projecto que diz-para a proxim9.legislatura 
(olhe quanto vRle um nome, um adjectivn) (ri· 
sadas), fnr ·Se·hão as eleições deste modo-; isto 
quer dizer, eu traduzo:-~omo é natural que não 
subamos ao poder daqui a. tê que se f~ cão as.eleições 
para. a proxima legislatura, sejão ellas espaçadas, 
e como põde acontecer que ainda :•a occasiào de 
se fazerem as eleições não estejamos no poder, 
sejão feitas por esta lei que nos offerece mais 
garantia.; mas como póde acontecer q11e depois 
de fP.ita a eleição subamos ao poder, subsista 
esta modificação sómente por uma legislatura. 
Ora, a l€•gislatura tP.rmins se com a dissolução, 
e acabada a legislatura, ao;aba·se a lei, e o bem
dito decreto de 4 de Maio ahi vem radiante de 
pvder, afim de que em virtude delle se faça a 
eleição. (MuitO! apoiados.) 

O SR. PRESIDENTE :-Lembro ainda ao nobre 
deputado que não està na ordem. 

O Sa . 'MARINHO :-V. Ex. tem razão, eu re· 
conheço que t<ltoho sabido um pouco fóra da ordem 
(risadas) ; mas V. Ex. permittirà ... 

O SR. FERRAZ :-Tudo i.çto na ordem I 
O Sa. PHE>~IDKNTE :-A mim é que compete 

cha:nar â ordem a qualquer Sr. deput6.do. 
O Sa. MARINHo :-Nem ao menos poderei dar 

mais uma versão, qu~ consistia sõmente em dizer 
que, emquauto não estivermos no poder, fica 
suspensa a macbina infernal (risadas e opoiados), 
mas logo que nos acharmos no poder, corte-se a 
corda, e cá. ia a guilhotina. (Apoiados.) Irei agora ao 
artigo em discussão . 

Julgo quasi indifferente a existencia dos chefes 
de legião, dA commandantes superiores e julgo 
mesmo indifierente o projecto, porque se passar 
aqui na camara, não passará. no senado ; chega 
alli, e abi vem uma logração, vem uma emenda . 
provisoria. Subsista a orgaoisação da guarda 
nacional por uma legislatura, pnrque uma disso· 
luçâo acaba com uma legislatura, igualmente 
acaba com a lei da guarda nacional, e com a 
lei provisoria. de eleições. Lei provisoria de 
eleições I Ainda quéremos offerecer ao mundo mais 
uma miseria de que temos dado espectaculo ? Se 
a lei serve, decrete·se jli, ou ao menos diga·se
emquanto não existir outra lei subsista esta. 
Portanto, Sr. presidente, creio que até podemos 
cteixar de di11cutir projectos semelhantes a este, 
porq\le se havemos de discutir com tanto trabalho, 
e votar uma lei da guarda nacionnl, para ir á 
c '=.mara dos senadorez1, e apparecer ahi uma 
emenda provisoria, melhor stsrá que não o dis
cutamos. Ora, a dizer a verdade, a camara dos 
depntRdos deve sentir-se muito seriamen\e pelo 
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insulto que se pretende fazer ao seu bom senso. 
(Apoiados.) Sr. presidente, nem posso mais dis
cutir a lei aa gua.rda n.1cional. (O orador senta· 
se. Risadas gera.es e apoiados.) 

O Sr. Sou:.o& Raxnos :-Sr. presidente, 
usa!ldo da mesma liberdade que teve o nobre 
deputado que acabou de fallar, eu principiarei por 
dar a razão porque não tenho tomado parte nesta 
discussão, procurando assim desviar a censura 
que de alguma maneira foi feita ao meu lado 
pelo illu~tre deputado. Tendo o actual gabinete .•. 

O Sa. Pa&siDENT~ :- Eu advirto ao nobre de
putado que não está em discussão ... 

O SR. SouZA. RAMOS :-Eu seguirei os passos do .. 
nobre deputado que me precedeu. 

O Sa. PaESIDE..,TE (com vivacidade):-0 Sr. de
putado foi testemunha de qne eu por duas vezes 
adve~ti ao Sr. deputado por Minas qus se cingisse 
á materia que se achava em discussão, e senão 
o reprimi immediatamente, foi por entender que 
o que elle avançava tinha alguma connexão 
com o objçcto em discussão, maxime quando, 
para provar que não se devia discutir o artigo, 
e nem mesmo o projecto, elle trouxe como ar
gumento o que ora se pratica no senado com a 
lei de eleições ; além de que, se um Sr. depu
tado no correr do seu discurso se desvia um pouco 
da questão, não se segue que qualquer outro deva 
seguir o seu exemplo, e pa~se a rtsponder ao que 
só por accidente appareceu: o regimento expres
samente o prohibe, e eu não o permittirei ; a 
discussão seria interminavel. 

O Sa. SouzA RAMOS :-Eu não sei como V. Ex. 
pôde achar connexão no que disse o illustre 
deputado que acaba de fallar com a l~i que se 
discute, e que de ante-mão se pronuncie contra a 
connexão que deve existir 110 que vou dizer 
(apoiados), quando p~ornetto acompanhar o nobre 
deputado por Minas em todas as suas obserVtl• 
ções. 

O Sa. PRESIDENTE:- O Sr. dep11taJo póJe achar 
outra uccasião para isto : pôde na hora competente 
apresentar um requerimento para de8truir o que 
o Sr. deputado por Minas acilbll de dizer; mas 
não perm1ttlrei, advirto ao Sr. deputado, m'io 
permittir<:lt que continue a discussão sobre u1ateria 
que não foi dada para ordem do dia. 

O Sa. SouzA RA.MOs:- Eu quero tirar de sobre 
mim ,. censur11 que me foi fdta, quero refutar 
o qutl se acaba d!l diztlr na casa, e assim pre· 
tendo seguir exactamente todos os passos do nobre 
deputado que me preceJeu, e não me poderá ser 
prollibido o que a elle se permittio. 

O Sa. PRESIDE:NTE (com {orça):-E eu chamarei 
á ordem o Sr. deputado. 

O Sa. SouzA RAMOS (com força) : -Só não o 
farei se V. Ex. me impuzer o silenci"; neste 
caso obedecerei, senão irei continuando. 

O Sa. PRESIDENTE (com pausa) : -Já adverti 
ao nobre deputado que só trate do artigo que se 
discute ; e que pó.le pedir a palavra em occasíão 
opportuna 1-~ara responder ao Sr. deputado por 
Minas. 

O :::i&. Souza. RA.MOS (com {ol·ca):- Não me é 
licito responder hojt> ao que f.Ji proferido hüje 
na casa pelo nobre deputado por Minas, que se 
proaunciou com toda a liberJade 't li Eu me calo, 
cedendo á torça da imposição que me faz V. Ex.; 
o paiz decidirá da injustiça e parcialidade com 
que se procede nesta occasião a meu respeito. 

(Depois de sentado.) Coo·l'ida-se a opposição 
para a discussão e não a deixão hllar. 

O Sa. URlla.No:- Se quer apresentarei amanhã 
um requerimento. 

O S.a. Souu &Hos:- Sim, senhor. 

O SR. FERRAZ : - Sim, senhor, estamos prom. 
ptos. 

Chamar-se á ordem um e não outro é mesmo 
política da praia. 

O Sa. LePEs NETTo:- A praia não renuncia a 
discussão, pelo contrar 10 a offerece. 

O Sa. UaBA.NO : - Eu não tenho receio da 
discussão. Estou prompto a t~ntrar nella, eu a 
desejo. 

Julga-se discutido o artigo, que é approvado, 
:ficando prejudicada a emenda. . 

Em seguida são approvados sem discussão os 
seguintes artigos: 

« Art. 20. A repartição em secções de companhia, 
companhias, batalhões, esqua'irões e corpos da 
guarda nacional, bem como a designação dos lugares 
de Sttas paraclas, será feita pelo governo na cõrte 
e pelos presidentes nas provínCias, com depen
dencia de approvação do mesmo governo. 

<• Art. 21. Os batalhões, corpos. esquadrões, 
compllnhias e secçõ~s que, na occasião em que 
fór executada esta lei, não tiverem o numero de 
praças do serviço activo que ella exige serão 
ex.tinctos e convenientemente raorganisados, con
forme o r~sultado do novo alistamento e quali
ficação geral a que se deve proceder. 

« Art. 22. Proceder-se-ha do mesmo modo a 
respeito d>tquelles que, depois da execução desta 
lei, ficarem rt!duzidos a um numero de praças 
que seja inferior ao que ella marca. » 

Entra em discussão o seguinte: 
« Art. 23. A força das companhias de infantaria 

derá de 100 a 140 praças de serviço ordinario : 
todavia, o município que não contar mais de 80 
a 100 formaré. um" cornp.1nhia. 

« Fica prohibida a formacão de companhias en1 
parochias que não tenhão a força exigida pela 
presente lQi. » 

Entra en1 discut;siio o art. 23. 
O Sr . .R.obouQa.•:-Des~jaria que algum 

dos illu11tres Srs. deputad•lll que são p.rofissionaPs 
na materia deste artigo tomanem partll na sua 
discussi\o para Hermos lnsLruidos e podermos 
votar com 111elhor conbeclllumto dt~ causa : e a 
raziio que me at;si~t.-l par11 dizel-o é que tenho 
ouvido demon~trar em outra11 discussões que uma 
companbilà da 100 praças ja fica um pouco pesl\da 
para as competent~s t!Voluções militares. Ora, 
a•1ui ae diz que caril& uma c•>mpnnhia da guarda 
nacionl&l ~~~ri\ composta dll 100 a 140 praç.,s, por 
cons•!guinte vem a ser ante~ mais do que menos 
pesada. Talvez umR discussão pr·rfissional désse 
em resultado o d!'lver·se compôr cada uma com
panhia ordinariamente de 60 a 80 praças, de 70 
a 90, e ainda a 100, sendo esse o seu maximo. 
Mesmll não duvidarei votar·pelo artigo como está 
proposto, uma vez que a discussão me convença 
da sua preferencia. 

o Sr. Antão:-0 nobre deputado entende 
que o numero exigido para as companhiaS; .da 
guardanacioual.é excessivo, e póde ~razer pre]Ut~o 
ao serviço pubhco ; mas eu nao set se esta r~o~ao 
procederá. Tenho observado qu~ nas. companhias 
de linha o numero de praças e maior de 100, e 
qu'3 claqui não resulta prejuízo, até creio que 
batalbões de fuzileiros têm sido creados expres
samente com numero maior de 100, e tenho ouvido 
dizer que assim é conveniente, púrque descontadas 
as doenças e faltas, fica gente para o serviço das 
companhias : portanto a commissão entendeu que 
não resultava prejuízo algum de se conser':ar 
este numero de 100 a UO, mesmo J>Orque ass1m 
será menor o numero de officiaes. Entendo poia 
qua póde subsistir a disposição. Entretant_o .~u 
desAjára que os profissionaes dessem sua op101ao 
a este respeito, que infallivelmente deve ser belll 
acei\8 pela ca~a. 
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o sr. c. de Mcndonça:-Sr. presidente, 

o artigo que se discute niio é de tamanha trans· 
cendeocia que exija esse .:onhecimento profissional 
que se pede para poder ser votado. 

mais de 60, formará uma companhia.-S. a R. 
-Toscano de Brito. » 

A fcrmaçfio das cnmpanbias no exerc~o podem, 
ser maior inconveniente, ser de mais ou menos 
força, porque se~do esta toda aquartelada, da 
prompto se formao; no emtanto que a guarda 
nacional não está no mesmo caso, por morarem 
os soldados em ditlerentes distancias, pelo que 
diversas circumstancias se dão para sua forma
tura. 

Eu julgo que o artigo pôde passar como está, 
attenta a razão que se quer ter na diminuição dos 
ofliciaes da guarda nacional. 

Voto pois pelo artigo. 
o sr. Souza Fra:nco:-Tomo a palavra 

ainda depois de um deputado profissional, porque 
quero tornar patente minha opinião sobre este 
artigo. 

Parece-me, Sr. presidente, que, se sob ponto à.e 
vista militar são os dous motivos a attender na 
designação do numero das praças que devem ter 
as companhias de primeira linha, que ni\o sejão 
tão numerosas que Stl diffieulte seu regimen in
terno e economico, escripturação etc., nem tão 
limitados, que seja sua força inadequads ás 
neceRsidades do serviço e evoluções militares ; ha 
comtudo, quando se trata d& guarda nacional 
um outro principio a que aquelles se subordinão 
e é a commodidade do:> habitantes do paiz, cha· 
mados para estes serviços. Isto no tempo d'e paz, 
porque em tempo de guerra preponderão aquelles, 
e o governador està. sempre autorisado para alte
rar a organisação da guarda nacional destacada. 

Sob este ponto de vista, e atteuto o estado 
pouco habitado do interior das pro'Vincia.s do im· 
perio, exigir que as companhias se:jào em todos os 
casos Cormadaa de grande força, reunindo para 
esse fim mais de uma freguezia, é tornar dema
siado distante de alguns guardas o ponto central 
das paradas, multo tncommodas as reuniões, e 
port~nto menos at~endidas, menos cumpri~os 011 
avisos, menos satisfeito o serviço e pardada a 
disciplina. 

Em o estado do nosso paiz, e depois de tão longo 
e aturado serviço por que tem passado a guarda 
nacional, um doa maios de a toruar atais prompta 
e n•als disciplinada, é nil.o obrlgal · a a serviços 
pesados, a reuniões longínquas, em que por muitos 
dias abandonem seus serviços, casas e famílias; 
e para que isto se consiga deve conservar-se a 
disposição da lei de 31 de Al{ost•l de 1831, que 
autorisa a formação de companhias de 60 a 140 
praças. As !reguezias que só tiverem 60 e 70 e 
muis praças formem companhias, e não sejão 
obrigadas, como no artigo, a !le reunirem a 
outras. Províncias ha mui pouco povoadas onde 
esta reunião de freguezias obrig~ria os habitantes 
para virem á parada da companhia, ou casa do 
commandante · a caminhar, ou navegar 20, &0, 
-10 e Ulais legua~, e isto é excessivo, e não se pôde 
tlXigir com írequencia. Voto contra o artigo. 

O Sr. Toscano de Brito:-A razã<J ~ro
duzida pelo nobre deputado é bastante valiosa para 
que I) artigo nfio passe. Elle observou bem que, 
formando-~e companhias de praças muito nume· 
rosas, ia-se sem duvida dar muito incommodo ao 
soldado. Ora, o systema segu:do pelo project<> 
não implica nada, ou pouco póde implicar com 
a modificação que se quer fazer, porque, sendo 
uma companhia composta de 60 ou 80 praças, 
poderá um batalhão ter 600 ou 800, e ninguem 
dirá que não é um batalhão consideravel. Oliereço 
pois esta emenda: 

«Artigo substitutivo. A força das companhias de 
infantaria será de 80 a 100 praças de serviço 
Qr<linar1o ; todaviQ, o muni~ipio quQ não contar 

E' apoiada. 
o Sr. Antã.o:-Um nobre deputado oliereceu 

uma emenda para que as companhias teubão de· 
80 a 100 praças, modificando desta sorte, não.só o 
projecto como a lei da guarda nacional . Outro 
nobre deputado quer que subsista a doutrina da 
lei. Eu não sei qual a razão porq11e o nobre 
deputado quer que se formem as companhias de 
l:lO a 100 praças. A lei tinha reconhecido a con· 
veniencia de que aso: companhias contivessem de 
60 a 140 praças ~or poder dar-se o caso de terem 
os lugares população consideravel nas povoações 
concentradas. 

A commissão assenta que não se deve fixar 
em geral o numero minimo de 60 · praças para 
cada companhia, porque isto multiplicaria em 
demasia o numero de olliciaes, o que a com
missão quiz evitar. As dilliculdades que o nobre 
deputado pelo Parà oflereceu me. pa!-"eee que não 
procedem. Disse elle que ha d1etnctos em que 
para se formar uma companhia com 14..0 ou 100 
praças seria preciso que os guardas se reunissem 
de uma grande distancia ; mas este inconveniente 
poderã tambem ter lugar s~ o _numer:_o d.e J?raças 
se limitar a 60; porque ba dtstnctos tao ltm1tados 
quanto á população que abi a guarda nacional 
não se pôde f•>rmar senão sendo chamada de 
alguma distancia; mas aquelles districtos onde 
a população estiver concentrada não ha incon· 
veniente em que sejão as companhias de 140 
praça8; nos outros não duvido que haja algum 
inconveniente, mas convém 11aber se é de tal 
ordem que nos deva forçar a 1\doptar uma modi· 
licação que venha a causar pt'ejulzo à sociedade. 
Os inconveuientt!s que actualmenttl exi~tem 11ão 
os mesmo!!. E1.1 touho visto em alg1.1ns districtos 
Virem guardas nacionaea de grauJEUI uistancias, 
por estar dispersa a populaçiio; se o nobre 
dllputado enlendfl que nilo se deve iucommodar 
aos guard11s nacionaf!ll que habitao em lugares, 
cuja populaçi\o ea~à tilo dlsperN~t, 11ntiio serta 
tnelbor dizer:- ni\o haja guarda uacional.-Se o 
nobre deputado quor C•ln~eguir quo as eotnpanhias 
se formem de pr11çatt que 'fGI!Iulo do po•tuenas 
dhltanciaa e•n lugare1 ond~ a POJ?Ulaçilo está mutto 
dispersa, nilo o consegutd.õ, amda que formem 
cada companhi&& de 40 praças. Por Isso uão 
eouvém, p>4r& 11alvar este inconvcmiente , que 
aliás se ntío salva, adoptar uma medida que tt·az 
l.uconveniente mai1 grave, qual é o extraordinario 
augmeuto do nurnerô úe ofliciaes aos quaes se 
tem em vista dar certa~ honras e prerogativas. 
E' melhor que seja mai<>r o numero de praças de 
cada companhia, embora isto dê algum incommodo 
aos gt\&rdas do que aagment.ar-se muito o numero 
dos officiaes. 

o Sr. Souza. Franco:-Eu devo admirar
me que o honrado deputado por Minas-Geraes, e 
m\•mbro da e.>mmissáu, tendo ainda ha dias se 
declarado mui expressamente contra a argumenta· 
ção tirada dol4 abusos, seja agora quem se si~va 
desta mesma nrgumentação !-lU! defesa do a~t_1go 
que combato. Todo~ os princ1pios, quer os a.thta
rcs propriamente taes, quer os combinados com 
as neeessidsdes da populaçã<>. quando chamada a 
corpos auxiliares, são contra a exigencia de força 
excessiva nas companhias, e ha sómente a favor 
desta medida o receio dos abusos no augmento da 
officialidade. Pois contra todos os princípios ae 
au~meota o pessoal das companhias para obviar 
o abuso do augmento dos olliciaes I E isto a.rgu· 
mentar só com os abusos. 

Eu creio, Sr. presidente, que tae11 abusos 
procedião principalmente do modo por que estava 
organisada a guarda nacional-de estar dependente 
a qualificação e orgaoisação toda das eamaras 
municipaes e autoridades electivas. Mas agora, 
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qtte todos estes meios são entregues ao governo, 
não me parece que se de vão receia!· os em tão 
grande escala. Ma~ dem;;s que isto aconteça; o 
que et\ sustento e snsteutarei é qu<! o meio de (•S 
evitar não é o sobrecarregar os guarda~ com tantos 
incommodos de long~ viag~m, fazendo pagar os 
innocente~ pelos culpados. 

formar-se cumpanhias de 140 praças, se fizessem só 
de 60. 

Se se tem e•n vista as cidades marítimas e 
districtos populosos, o artigo não trará graves 
inconvenientes ; porém nos sertões do Pará, 1\Iatto
Grosso, Maranhão, e d•J mnitas outras províncias, 
esta reunião de duas ou mai~ freguezias para 
formarem uma unica compaubia, tPr em um ponto 
de parado., dará lugar a serem alguns guardas 
nacionaes obrigados a . serviços que não podf'ráõ 
cun.prir sem grave wcommodo, e o resultado 
ordinario virá a ser que não satisfação seus 
dever~s. e que a disciplina padeça. 

O meio pois de alliar os iuteresses elos habi
tantes alistados com a disciplina, e é bem sabido 
que em corpos dfstes, (·m que o regimen do medo 
não pôde ter inte iro vig<Jr. depende o serviço de 
uma combinação razoav~l dos e!~mentos da dis
ciplina, vontade do guarda para cllmiJrir o ser
viço, e recdo da nota ele remis o ·e do castigo, 
o meio, digo, de alliar aqu~\i,;,; interesses é tornar 
o menos pe~ado possível o serviço •le tempo de 
paz, e portanto menos lon:::mquas as parhd<lS. 

E eu nf•o t~mo, ton1o a rt>pHir, os taf's abusos 
citados, niio só p~la nr,\'11 organisaçào da guarni· 
çiio da guarda nacioilltl, C01110 porqU•', conservada 
a di~posição do artigo da l,;i tle lS::n, que uu
torisa a formaç:io de companhias de GO a 14.0 
praças, está bP-m visto que o governo t(,mará 
cumo meio t fl rmll o de 100 para os lugares po· 
pulosos onda se possão form~tr muita" com· 
punloias, que emqnanto uào pas>ar de 14.0 não 
consentirá na formação em uma fr,,guPzia, por 
ex~>n•plo (salvo sua IUlU•IlllNa extensiio de terreno), 
de duas companhias cotn 60 a 70 praças cada 
urna, porque nestes caso~ cabe-lhe t~r uma só ; 
mas quP, lr:Valh deste principio, 11ã•) irá exil.(ir 
a r• ·Uniuu cru unHl cumpauhi·• de dua~ frep,uezias 
qu•• pos-ito qualilicar c11Ja uma de 60 a 90 gu ~rdas 
11acionses, ticando o serviço commoJo aos ba· 
bitun te~; porem que reunidas em ums occup~m 
terrdlll DlUltu ext~nso, e f,Jrem J.:Uardas naciona~s 
a luUR!l.S viugens para irém a parada da com~ 
panhis, á ca!la d" capi~iio e officiae>J. 

O p;rand" principio a attender, hoje, quo d~pois 
de tantas d<surdcns está a popul11.çiiu cansada 
do 1:1eniço militar, u que o paiz preci~a cntr~gar· 
se viv><mente aos intPresses materiars, á la~ 
vonnt, ao comm.;rcio, ás a.-tes, é t• •rnar o Sl!r · 
viço Lia gn><rdu n:~ciunal o rnenos pesBdo possivel 
nos tempnt< <H<lmarios, e exigil~o exacta e se· 
vcrament<'. Então, e só então se poderá conseguir 
A discivlina dos corpos; e não sobrecarregando 
os gu ardas com serviços impossíveis, e sem 
que haja nas leis meios coercitivos sufficientes. 
E como eu cons idero que esta elevação da força 
dus companhias em todos os casos, e sem ex
cepção, torna impo~>ivds ou muito difficeis certos 
serviços, e portanto não cumpridos, e perdida 
ou de~prezada a disciplina ; c•.Jntinuarei a votar 
coutrn o artigo proposto. 

O Sr. Antâo:-Cr•io que a idêa do nobre 
deputado vai dar lugar a um augmento con
si<t~ravel de comp .> nhias, e por consequencia de 
officiaea. 

O nobre dt•putado disse que eu queria argu· 
mentar com abusos : està enganado. ou me 
entendeu mal. Eu disse que era mu•to prejudicial 
estabel~cer um llrande numero de o:lliciaes, e que 
convinha que fosse limitado, isto é, q11e, em 
vez de as con1panhias strem de 60 praças, se 
formassem de 100, para não se multiplicarem 
muito as companhias. Abuso seria se, podendo 

TOJIO l 

Mas diz o nobre deputado- Se ha 11m districto 
onde uma companhia da guarda nacional só 
pos~a ter 60 praças, permitta-se q11e as t.enba. 
não se mettào praças de outro distrieto.- O que 
eu entendo é que o nobre deputado tem se 
esquecido do abuso que existtl e ha de existir 
s ~;ndv as companhias de 60 praças: as companhias 
serão compostas .. ios guardas da~ povuações, e os 
que vivem em distancia serão chamados; eutre
trwto qu6, se as companhias fórem mais nume· 
ro~as, n ecessariatuente irão procurar guardas em 
l ugaro; s mais distantes, l}Ue hão de vir a fazer 
;>arte das comp.•nhias. Actualmente o que acont~ce 
em um districto que t c·m a população dispersa? 
Ali,.;tã·•·!;'fl os que estão na poptllação, e não os 
outros, porque basta que sejão 60, e entretanto 
a .maiur parte da população fica de fóra . E' o que 
a cvmmissão quer evitar. Exija-se maior numero 
de pra~~as, a não será tão facil formar cnmpa· 
nhi::Js ,J esta moneira; nãv S<J isentará tão gr>~nde 
num ero dF. pessoa> da guarda nacional. Estou 
que ainda assim, muitos cidadãos, nptos pura a 
guarda nacional, fi cad.õ de fón, ou porque viv.-m 
em graud•! distancia, ou por empenbos; mas o 
abuso será menor . Pvrt,•nto ainda subsiste:n as 
razÕ('S que tenb•l para sust•mtar o arti~o. 

Nii.n havendo mais quem tenha a palavra, o Sr. 
presid~nte declara que a d1scussãc d;> arti:;(o fica 
e11cerrada. . 

Levanta·se a sessão. 

Séssão em t8 de Junho 

PRESIDENCIA. DO SR. MUNIZ '!A.VABES 

SuMMARio.-ExpeJiPnte.-OrdEm d•.l dia .-Pensão 
ás il·mãs e cunhadas do m~rque.: rte Caravellas. 
- C1·eacdo de bispados .- R.~((ll"tnu. da guarda 
nacional. Adiamento. Debate animado. Dis~ 
cw·sos dos :S1·s. D . ,'r! anoel, Fe•·ra::, Ro · 
ddgues dos Santos, Lopt!S Ga11ta, Mal'inho, 
Barros Pimentel, Jun'lueira, N1mes J.'tfocllado, 
Sou::a. .L\1artins , Limpo de Ab,..eu e Lopes 
Netto. 

A's 11 horas menos 10 minutlls dll manha: 
abre-se a sessiio, lê-se e appruva-se a acta da 
antecedt:nte. 

O SR. ?RESIIJENTE:- Julgo utilíssimo mandar 
}P.r os arts. 55 e 61 do rt!giment() da casa, e 
ass•Jgurar que no que n1e diz respdto hei de 
execut•il·o:l pontualrne••te, e espero que os Srs. 
deputados se dignaráõ coadjuvar-m€. 

O SR. 1° SECRETARIO lê os seguintes artigos 
do regimento da casa: 

« Art. 55. As sessões principiarãã ás 10 horas 
da manhã e durarltõ 4, reguladas pelo relogio do 
salão, e serão success1vas em todos os dias que 
não fôrem dias santos e festas na.cionaes. Nos 
ca~os urgentes ou quando, a camara julgar con
veniente, poderá, a requerimento de algum depu
tado, prorugar a~ horas das sessõ "s dia rias, on 
determ111ar que haja sessão nos dias cxceptuados. 

« Art. 61. No cas., de principiar a sessão mais 
tarde que a hor:\ declaradl\ no art. 55, se regu
Jsrà o lrabJlhu de sorte que a sessão sempre 
dure 4 horas completas de minuto a minuto. » 

EXP.EDIEMTE . 

\ 

Um officio do Sr. ministro da guerra, remettendo 
a cópia do decreto de 8 de Junllo e documentos 
qu.e o acompanhão, pelo qual é aposentado José 
Antonio dos Santos Lara 11.0 lugar de almoxanf. e 
dv arsenal de guerra da cidade de Porto-Alegre, 

-!~ 
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provineia de S. Pedro do Sul.-A' eommissão de 
t ··m~ões e ordenados. 

Outro Jo secretario do senado participando que, 
por ofiicio do winistro e secret:~rio de estsdo <?-os 
, • .:-gocios da faz~nda, coustára ao senado ter stdo 
saucciollada a resolução declarando que as dts· 
P• .sições da lei n. 3-ill de 6 de Março de 1845, 
que fixa a força de mar para o corrente anno 
finaoceiro, continuão em vigor para o ><nno 
financeiro de 1846 a 1847 e de 18-1.7 a 1848.
Fica a camara inteirada. 

Outro do Sr. ministro do imperio, devolvendo 
o t·equerimento de Jo>é Luiz Alves, professor 
publico da língua iBgl~za nesta córte, e decla· 
rando que, ã vista das circumsto~ncias do thesouro 
publico e de outraa necessidades a que se tem 
de atteuder, julga o governo que por ora não 
pôde ter lugar o augmento de ordenado que 
requer o re!~rido professor.- A quem fez a re
quisição. 

o requerimento de Antonio de Sá Pet·eira do 
Lago é remettido é comwissiio a que está afiecto 
o stu negocio. 

Não ha mais expediente. 
E' approvada a redacçào da rt,solução que · np· 

prova " aposenta.ioria de Josd Lourenço Marque:~ 
da Veiga. 

E' julgado objecto de deliberação e mandado 
imprimir o seguinte project<> : 

« A segunda commis:~ão de orçameuto, tendo 
em consider~~oção a condição provisoria em que 
se 11cha o estabelecimento do archivo publico 
creado pelo governo, e que leva no orçamento 
uma rubrica de despeza annualmeute ; e enten· 
dent.lo que um tal estabelecimento é de primeira 
necessidade politica, tem a b<>nra de apresentar 
á camara o s"guinte projtlcto dtl lei, que tent 
por fim dar legalidade e estabilidade a essa 
creação. 

u Paço da cantara dos deputados, 17 de Junho 
de 1846.- Souza França. » 

ct A assPn1bléa geral legislativa decreta: 
rr Art. 1.• Fica estabelecido por lei o archivo 

publico provisorio1mente organisado pelo governo, 
110 regulamento n. 2 de 2 de Janeiro de 1838 e 
decreto n. 47 de 25 de Abril de 1840, que eon
tinuio a ter vigor. 

ct Art. 2.o O pessoal do mesmo arcbivll cons
taré de um director, um official·maior, dous 
officiaes-menores, dous amanueuses, um por· 
teiro e unt continuo, que servtrá de ajudante do 
portdro. . 

c Art. 3.• Continuarãô a vencer os ordenados 
que lh~s forão marca1os pelo governo, o este 
fica autorisado para lhes confenr, por uma vez 
somente, as gratificaçõ~s que pouecerem razoaveis, 
á medida do aeu trabalho e a~siduiJade no sar
viço ; devendo ellas cessar nos itnpedim'lutos de 
cada um dos ditos empregados a favor daquelles 
que os substituirem. 

« Art ~-· Além das secções em que pelo metl· 
cionado regulantento de 2 de Janeiro de 1838, se 
dív~dirão os papei8 archivados, fica estabelecida 
~ats uma com a dtnominação de - secção judi
ctana ;-a qual terá por fim colligir e guardar, 
s.:gundo o systema geral adaptado no archivo, 
toJos os a~toa de jurisdtcção contenciosa findos, 
doa cartor10s d& córte, e das mais ctdade.s e 
vil~aa da província do Rio de Jandro, cuj.. anti· 
gutdade exceder de 30 anuo& ; e a11sim mais úS 
livros de notas, regiatos de teltamentos e tombos 
de capellas, e 4u~.,aqu"r. outros ltvro:s ou papeis 
de natureza admantstrattva que tiverem tnaill de 
40 annoa de d"ta. 

• Art. l:>.• T .. doa o1 archivo1 particul11re:s da1 
eetaçõea publica11 e cartorio1 doa escrivães do 
conteneio11o, nvtas, reRiltroa de te.tam.,ntoa e ca· 
pellas ou de quaeaquer outras . a~.ttnitdstra~çõe:5 
publieaa, aio accessivas aos ofiictaea do areíuvo 
publico para inventariarem e eolligir11m 01 livros 

e papeis antigos qu11 excedão ás datas acima 
ref<.>.ridas; preceden•io para esse efteito autori
sa.;ão do mini:!tro e secretario de eRtado dos 
negocios d" imperio. e ~equisição oflicial sua 
aos uUtt os ministros e ~ecretuios de esta•1o, de
baix<> de cuja jurisdicção estiverem as repar
tiçÕP.S t'ncarregadas do deposito de tae;; livros e 
papeis. 

« Art. 6. o O mesmo ministro e secretario de 
estado formará uma tabella dos emolumentos que 
devem pagar as partes pelas buscns o certidões 
que exigirem do arcbivo : sendo o producto das 
buscas arrecadado a favor das de!<pezas do es· 
tabelecimanto, ficando aos officines sómente o 
emolumento da respectiva escripta ; para cujo 
t'frnito haver& no archivo um hvro de registro 
numerado e rubricado pelo ofiictal-maior da se
crt~tari>\ de estado àos negocios do imperio, em 
que s.; menc-ionem por ordem numerica as certi
dões que se polS:!arem ; declarando-se abi o nome 
da pessoa qua a requereu, e o dia, mez e anno 
em que se ella passou ; e em duas cclumnas 
ristlldas á direita da pagina do livro a importancia 
do emolum~nt•> da busca e da escripta, para no 
fim do tnez ~e recolher ao thesouro com guia do 
director do arcbivo o pronucto tnénR&l das ditas 
buscas, dividindo-se então pelos otliciaes os emo
lumentos da escripta, nas proporções que fôron1 
marcadas pelo ministro do imperio. 

u Art. 7. o Este registro das certidões servirá 
para se apurar em juizo a veracidade dellas, re
putando-se falsas tod~s as que não estiverem 
menciona•1as no dito registro. 

cr Art. S.o As grntificações dos officiaes e ta
baila de em!llumentos, de que acima se fa1. menção, 
serão lt~vados ao conhecimento do corpo legislativo 
para serem confirmadas por lei depois de passados 
os dous primeiros aunos de exerctcio contatios da 
da~a do presente. 

cr Art. 9.• !<' leão revogadas ns leis em con
trario. 

cr Paço da assembléa, em 17 de Junho de 1846. 
Souza Fl'"anca.- Machado de Oliveira.- J. M. 
Wanderley. » 

Vai tam"bem a imprimir o seguit\te : 
rr Redaeçào do orçanterato da guerra para terceira 

instrucçiio: · 
Proposta do governo 

u Art. 6.• O ministro e secretario de estado dos 
neg<JCios da guerra é autorisado para dlll!pender, 
com os objectos designados nos seguintes para· 
graphos, a quantia de............. 6,47-1:75üS200 

A saber: 
I. o Secretaria de estado .••..••..••. 
2.o Pagadoria das tropas da córte •. 
3.• Idem militar•~ nas províncias. 
4.o Conselho supremo militnr •..•.. 
5.o Com mando d'armas .••.••...•. 
6.• Escola militar ...•••.••....••.• 
7.• Arcbi vo militar e offic10a litho· 

graphica .•.•.•..•••.•.•...•... 
8.• Arseuaes de guerra e armazens 

de artigos bellicos •....... • •.• 
9.o Aprendizes menores ..• . .....•. 
10. E~tlldo-maior general, 1• e 2• 

classes do exercito •.••• . ••.••. 
11. Ictperial cvrpo de engenheiros. 
12. I<'· ·rça de linha ....• . .•..• . .•.. 
13. PPdeatrea .................... . 
1-l. H<JapitaeR ••••••••••.•••••••••• 
15. Grat.tflcaçõet e forragens •••.•• 
16. Oftlclaea de 3• cla111e ••.••• : •. 
17. Olflciae11 atAo quallflcado11 •.•••• 
18. Ditos da 2• linh~a que vencem 

soldn •....••..••.•.••.••••••••. 
19. Ditos honorarioa .•••.••.••.... 
20. Ditos rpforma<ios •.••....•..••. 

44:680SOOO 
14:3008000 
21:930"000 
20:7505000 
28~.J.90S400 
40:702S500 

8:4Sl:lS600 

6-''i3: &>6S370 
?0:44l.\S000 

172:280SOOO 
64:265SSOO 

S,070:2t7Sl90 
8~:7448~00 

1Sl:330S7·lO 
3-l:965S.t00 

124:9808000 
ll:SSOSOOO 

60:381S890 
15:6508000 

591:99311110 
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21. Asylv de in validos ••...•..••.. 17:1538676 
22. Obras militares ............... . 
23. Escaleres ao serviço das forta-

164:0008000 

·l•·zas ................... . ... . 
24. Pre~irtio da ilha dfl F ernando .. 
25. Agua e luze::~ para quarteis, 

corpos de guard11s, e fortalezas. 
26. Grataficações ..•.. • ...•.•• . .•. . 
27. Bar..:as de vapor .............. . 
28. Quartel-general e estado-maior 

do exercito da provincia àe S. 
Pedro .•. • •............ . ..•.. 

29. Guarda nacional destacada ...• 
30. Cliixu militar· ................ . 
31. Encarregado de fúrnecimento 

de viveres •...•• . ..• •... . •.... 
32. Etape e bestas de bagagem .. . 
83. R~crutamento ................ . 
34. Compra de srm11mento .••...•. 
35. Polvora •.•...•.•.....•. , •••••• 
36. Compra de cavall<lS ..•. : ..••.•• 
37. D espezas txtraordinarias •••... 
38. Diversas despezas ............ . 
39. Kxercicios findos ........ . ... . 

Emendas approvadas 

19:7698200 
21:3128000 

27:40784.85 
2: 1~5600 

60:0008000 

20:18284.00 
413:5258200 
11:0038200 

30:201$2..."0 
107:1938200 
40:0008000 
40:0008000 
50:0008000 
32:0008000 

114:8008000 
88:010$200 

s 

a Ao art. 6•, em lugar de 6,474:7568200 diga -se 
5,800:3298142. » 

~\,o ....... . ... » 44:6808000 )) 

46:5108000. 
§ s.o ....... .... ,, 21:9308000 

22:8058000. 
~ 4.o ........... » ••• 

20:350$000. 
20:7508000 )) 

§ 5.• ........... )) ... 
25: 1568200. 

28:4908900 )) 

§ 6.o ........... 1J 
47 :520SOOO. 

40:702$500 , 
§ 7.o ........... )) 8:188$600 I) 

12:0008000. 
§ s.o ........... I) 653: 556S870 )) 

494:55~8370. 
~ 10 . . .......... » 172:2808000 1J 

181: 530HOOO. 
~ 11. .. • ........ )) 64:265S!:l00 » 

6.':!:0005000. 
~ 12 ............ » 3,070:2478190 » 

2,857:926$658. 
~ 15 ............ 3!:9658400 )) 

47:0008000. 
§ 16 ... ......... )) 12!:\!SOSOOO )) 

73:0808000. i 17 ... .. ....... » ... 11 :8808000 aupprin1a-se 
18 ....•.•••• • • •... 60:8818000 diga-se 

59:661$890. 
S) 19 ............ )) ... 15:6508000 )) 

15: 182$000. 
~ 20 •.....•.•..• )) 591:9938110 )) 

572:225S86t. 
§ 21 ............ )) 17:1538676 )) 

11:66989<10. 
164:0008000 § 22 ............ » » 

160:0008000. 
§ 23 ............ )) 19:7698200 )) 

15:5298880. 
21:8128000 § 24 ............ I) )) 

16:8~08560. 
27:4.078485 ~ 25 ............ )) » 

23:0~78200. 
2.:1358600 §26 ............ I) 

,27 .. ~:~: , 60:0008000 supprlma-se 
28 ............ » 20:182$400 11 

so ............ .... 11:0038000 • 
Sl ............ • 80:2018000 )) 

82. ........... . ... 107: 1938200 diga-ae 
40:0001000. 

§ 35 ......... em l'!gar de 50:0008000 dig<l·&e 
30: ooosooo. 

§ 37.. . .. . . ..... » .. • 114:800SO:l0 » 
80:560$000. 

Artigo q:iàitívo paiu lier col/ocado na.s 
àisposi ções geratJs • 

c Elevando-se o ordenado do 1• medico do 
hospital militar da córt~J a 1:200SOOO, ficando 
est'! quantia dentro da consignad'1 para os hos· 
pitaes . 

« Paço da camara dns deputados, 18 de Junho de 
18!6.-G.Getulio Montei•·o de Mendonça.-Ooelho. 
Oliveira. Lisboa. » 

ORDEM DO DIA 

PENSÃ.O ÃS IRMÃS E CUNHADA DO HA.RQUEZ DE 
CARAVELLAS 

Entra em di~cussão . e é approv~da sem debati'! 
n resolução n. 77 de 1841, que approva a pensão 
de 1:0008, concedida repartíd~mente ás irmãs e 
cunhada do marquez dA Caravellas. 

CREAÇÃO DE ARCEBISPADO E BISPADOS 

Segue-se a discussão do projecto n. 86 prin· 
cipiando pelo art. 1. • 

O SR. Pa1tslCENTE:-A discu~sãll deste projecto 
foi encetada o anno passado : nenhuma deli
beração se tomou a respeito do 1• artigó que entra . 
em diseussãn. Devo igualmente informar á camara 
que por deliber•1ção da casa este projecto teve 
preferencia para ser discutido sobre outro apre
sentado pelo !Sr. Alvares Machado, o qual retirou 
o que havia offerecido. 

O Sa. 1• S&cftli:T.UUtJ faz a leitur" das emendas 
apoiadas offerecidaa ao art. 1. • 

o sr. A:ntlio:-Sr. presidente, já o anno 
pnssHdo se cii'!cutio este artigo : então se flzeriio 
ditrHentes observações, já sobre a manP.lra de 
se legislar acerca tia creação deste arcebispado e 
bispados, como a respdto da conveniencia que 
havia de se crear um ou todos indicados no 
proj~cto. V. Ex., creio que nes~a occasião indicou 
como mais simples, mais razoavel, e mesmo mais 
admissivel nas noS!l:'\B circumstancias, outro pro
jacto que ot!'ereceu. Pt)r este projecto ficava o 
g•lV'lrM autorisado a IJCJiicitar d" Santa Sé a 
cr11açiio de dous bispados, um no Rio Grande do 
Sul, e outro no CearA : e bam assim ficava o 
governo autori>~ado a solicitar da Santa Sé a 
ere11ç!lo da uma prelasla em Minas Nova~, a qual 
comprehendessP parte do arcebispaóo da Bahia e 
parte dos bispados de Minas, e creio que de 
Pernambuco; entendendo-se para isto com os 
respectivos diocesanos. Eu desde então tinha 
formado o meu juizo a respeito deste. negocio ; 
tinha de votnr pelo projecto substitutivo de 
V. Ex., não em todas as suas disposições, mas 
na parte em Qlltl creava o bispado do Rio Grande 
do Sul, poque tudo o mais seria augmentar 
desnecessariamente as despezas do estado. Mas 
sobre isto mesmo desejava ouvir a opinião dos 
nolrres deputados por aquella província e a do 
Exm. bispo do Rio de Janeiro. Desejava con
vencer-me ainda mais se a>'~ razõeot que . julgo 
valiosas para a creação de um bispado no · Rio 
Grande do Sul são ou não procedentes, porque se 
acaso ee poder diepent>ar a erea:çlo deste bispado, 
não duvidarei dar o meu voto neste sentido, bem 
qu& por ora estou persuadido da necessidade e 
conveniencia da creação de~ am b1spad11 nesaa 
provinci .,; onde " população cresce eap~&ntosa· 
mente, para onde o eornmercio conduz a muitos 
brazileirra, e onde tudo ll&rece indicar a oeçeaai-
dade de um bispado. ·' ·· · ' ' 
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Não mandarei emenda á mllsa, mas pe.iirei a 

V. Ex. que r.a occasião da votação h •ja de 
separar as disp<>sições do ar~go, porque, se ~stou 
dispo,;to a votar pela crt:açao de um b1spaao no 
Rio Grande do Sul, niio t eubu a mesma dispo
sição a respeito do Ceará e Piauhy _ Tatnbe:u 
entendo que não convém a creaçào de uma r•re
lasia em Mi!las Novas ..•. Isto perience ao art. 
2• ; mas como este artigo é substituído por outro, 
posso desde j-í dizer que não me parece 4ue 
convém por emquanto sem novo exame crear-se 
uma prelasia em Minas Novas •..• Mas em fim 
depois que fór !3SClt1recido pela discussão, se 
julgar necessario direi alguma cousa; tomt:i a 
palavra só para despertar a di~cussào sobre este 
(lbjecto, para se examinar se convém ou não 
crear-se mais de um bispado, ou se podem0s na 
actualidade fazer despezas que não são muito 
reclamadas pelas necessidades publicas. 

o Sr. Lopes Gama: - Sr. presidente, 
ning•tem duvida da importancia deste projecto ; 
entretanto vejo que na casa nin~uem o tem: ora, 
é de ad111irar que um projecto de tanta ponde
ração esteja em discussão sem que os Srs. depu
tados tenhão um ex~m plar. 

O SR. D. }.:IA:<OEL: -Está n a mesll. 
O Sa. L ;•PES GA!IrA : - l\L•s nà•l o bA. nu cas·•, 

eu já procurei um ex~rr.plar na S•lcretaria, e uà0 
o encl'ntrei. Aecresce ainda quo ha dous proj•·ctos 
sobre a me~ma muteria com rome;,das; e nós 
vemos qu~ ordinaria ment· ~ as dbcus:; õ ~s s:io pPr· 
turbadas por tantas co:o versus , por t.ut•> su;;ur r•.•, 
que se não ouvem !li UI tas pit lavras; e assim, cc.ouo 
é que matAria tãv •mp~lrl:wte ha de ,:~ r decidida 
seu1 nm perf~ito cünheci•nento .le cansa? O illu~tre 
deputado que ac,tbou d. f.,llnr já se pronunci ;; u 
contra a cr.,açiio de bispad:.~s para " norte, só 
conc~ do um para o Rio Grl\nd e do Sul. Eu dir~ i 
d.; passag~m que as razõ~s qtlt' ha par:l se crc••r 
urn b1S1.oa do n•' Rio Grando do :Sul ~<ti•• a~ mesu1a~, 
senà .• mai <•res, para se desmembrar o bispado 
de Peru ambuc ... , que ch•~a até Tacaratu, e que 
o dioc•,snno, por murs z ~ lo s o que seja, ttà•> pó·l e 
pastnr~ar devidam!lnte ovdbe.s que lbt! ficào em 
tiio longas distancias. QuP.m niio sabe que o 
bispado de Pern:unbuco c0mprehende umas poucas 
de pruvincias 1 Entretanto o traball10 está em 
saber como se deve concluir es.:u divisão, e isto 
não se ha de fazer SP.m exame rwnhun1, Slélm que 
nenhum dos Srs. deputados tenha á vista o 
prnjecto. Portanto eu vou requerer que se im
primão os dous projectos e as emendas para 
serem distribuídos pelos Srs. deputados, ou então 
que V. Ex. dê ordem p11ra r:- e imprimir no jornal 
da C:IS8. 

E' lido e apoiado o seguinte requerimento do 
nobre deputado: 

« R~queiro que fi qu em os projectcs em discussão 
ad iados atd se imprhoirem e serem distribuídos 
pelos Srs. deputados, ou que sa ordene a sua 
impressão no jornal da casa. » 

O Sr-. Petxot:o de Al.encar:- Comqunnto 
conheça que a mataria do projecto é muito im
portante, todavia não julgo preciso que pa!;se o 
adiamento. Qual é o fim do projecto ·? A creação 
de mais um arcebispado no Rio Je Janeiro. e de 
tres bispados nas províncias do Rio Grande do 
Sul, Ceará e Piauhy. 

Ora, isto é cousa que está ao conbecimeato 
de todos os Srs. deputaJos, que facilmente 
poderáõ ter comprehendído bem quoes as suas 
vantagens 011 inconvenientes. As razões que podem 
justific~r a cr~ação desses b}spados não estão de 
c~rto n~ proJecto ; ellas hao. de apparecer na 
dtsc11ssao, e por consequencta entendo que o 
adiamento, tendo só ·em vistas a impressão e 
distribuição do projecto pelos Sra. deputados, 
po11co 011 nada poderá adiantar que nos sirva 

de esclarecim~nto sobre quaesquer duvidas que · 
por ventura possamos t~r na discussfi,,. Além 
disto, eu devo lembrar que e-;te p rojecto é já 
antigo ; f•>i apre s~ntado em 18:38 ; o nnno p •s
saJo, segund 11 m~ parecP, j:í esl<J ve P- m discus~ão, 
e ess 1 di scuss:i.o foi publi <!ada no jo r nal da casa; 
pelo ·1ue nào pOS$0 suppór que a cam ara julgue 
lll'lC<'Ssa rio adhl- o ·com '' fim de es dHr~cer-se . 
D-=mais, a ma teria •lo proj •:c to> não complica co m 
a h·g islaç:io d·> paiz, e que por isso t>Xtja um 
miuucioso exame ; pd<) contrario , está muito 
conf.;rme com o espírito cl ., concil io, da cons ti· 
luição do esLadr.>, e l!e t odas as leis e disposições 
eccl~sinsticas, que pern>itttl m t11es creaçõ<'s s empre 
qU•l as uece~sidades espiritu~es dos povos e as 
conv~nienc i as publl cas o exigem. Por todas estas 
consideraçõ·~s, voto contra u adiamento . 

O Sn. LOPIB GA:o.tA.: - Crei.J que o nobre depu
tado não dest.-uto a minha objecçào ; ella ai~>da 
prevalece. C0mo sa pod erá discutir um projecto 
que só existe sobre a mesa, e da qual nenhum 
de nós tem um exemP.Iar '? •• • 

O Sa. D. MA~OEL:-Qae tivesse. 
O Sa. LnPE~ GA:o.t.\ : -Mas o caso é que não 

tem os; e seudo ·a s~im, qual é o r ~sultado? E' ir 
o proj o!cto de gal·•pe. Demais, senhores, eu creio 
que a patria ni'io per iga Cü m a d~mora deste 
pn>j ccto ; elle não obsta a cholera morbus ; e 
pili'L«nto , a demora dti d·•u,; dias niiu é preju
didai. O nwu re •juerune ut o é até conciliador; 
pód<l -Sd ruan•L•r iutprirr:ir '' proj ecto uu em sepa
racl•• i•ara .ser d islrtllui .i ·•, ,.u no j\J r 11al da casa ; 
e n ~ ~ Le ~as.,, como am anh:i é dia santo, deiJois 
de aw anhã pó .l;;, , st,lr aqui, e então ca .ia um 
com C • >nhe~imt'nta de causa vai votando. 

O adiamento é approvad u. 

RE.l:'OR~r.t llA GUARDA NAClllNAL 

C·tt•tinÜ.•• :\ ·iis~ussà•J dl.l projecto que reforma 
a guarda n ·~ional. 

Proce ,le-se á votação do art. 23, cuja di >~ cuss:lo 
havia ficado e .. cE> rrada na ultima sessão. O artigo 
é rejcitad••, assim como a eo1enda a elle otferedda 
pelo Sr. Toscaoo de Brito . 
s~gue-se :l discussàrl dJ art. 2!: 
" Cada batalh:i:o terá de ~eis a oito companhias, 

ficando a~s im re..-ogado o nrt. 3i da lei d•• 18 d~ 
Agr,sto que os manda for111ar nos municípios 
onde os guardas alistados excederem a 4.00. » 

O Sr. l'oi'unc• Mu.cbudo:- Sr. presidente, 
eu niio vou discutir o artigo, não só porque não 
o estudei, como pri ncipa1mente por não m'o 
permittir o meu est aJo de saude ; levantei·mu, 
Sr. prtlsidente, para propôr um adiamento. 

Senhores, eu não sei se a camara dos Srs. 
dcpuhdo~ deverá adiar todas as materias que 
estão submettídas ao seu conhecimento, até ver 
que sy~tema governativo ou parlamentar quer 
seguir a camara vitalicia. Eu t enho observado, 
Sr. presidente, que reina nctualmente no senado 
o espírito da iulerinidade que mesmo não sei 
conceber ..• 

O Sa. PRESIDENTE:- E11 rogo ao nobre depu
tado que se limite á materia em discussão. 

O Sn. NuNES MAcHADO:- Estou dando as razões 
por que vou propór o adiamento, e V. Ex. me 
ha de permittir que prosiga. 

Eu entendo, Sr. presidente, que em vista 
desse systema a que parece tender, senão o senado, 
alguem no senado, não é conveniente que nós 
estej >tmos aqui vetando leis de um caracter per· 
manent~, para serem convertidas no senado em 
caracter interino. (Apoiados.) A camara se lembra 
que nós votâmos a lei das eleiçõds ; que est~& 
lei, cujo 1im era intenção da camara que tivesse 
um caracter permanente, no senado parece que 
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se lhe dar um .:aracler interino. A~sim pob, 
achava Dlelhor, até ver ·• pronunciamento no 
senado a respeito da lei drts ~ltiiçõB s que nó; 
adiassf!m :•s o projecto qu~ rt"formtt. a guard:4 
na~:innal. 

Q1w in•port-•, Sr. pr• sident~. que a camara 
d<•S J.;putildc•s, CI•Ilsuhau.Jo os hteresses d" p:•iz, 
vot~ aqu<!llas l~is que ju\gu., em sua sab'ldvria 
que o p:liz reclama :>e e'se~ act•)S . •U n:'\ •) s:io 
discutidos no senado, <•U alli se inverto a sua 
duração ? Eu não s •· i a n•z1b de semelhante 
syst;>mll; n1io sei p0r-1u~, V•Jtando-St:o 1.1is nesta 
casa c•'m caract.,r· penn11.nente, alguero n.) seua.!o 
lhe~ dá um caracter interino, pois tant·1 acho 
melh<~r •JU~ não vot•1m•)S uma lei Je~t•• ordtm, 
para não ter no S<lnad n a me,;ma sortll qu11 se 
prepara a lei das deiçõ~s. pnis que entà•> s~ria 
mel110r autorisar a<l governo para fazer a reforma 
da guarda nacional, e d~pois propõr á camara. 

E' lido e apoiad·> o seguinte req•l~rimento do 
nobre dtlpulado : 

a Proponho que fique o projecto adiado até t>, 
~pprovação no senado da lei das eleições. » 

o Sr. D. Manoel:-Sr. presidente, é 
d1•ploravd o que se observa nesta c Jl'a I As l~is 
as mais imp··rtantes, e cuja necessida.lu é por 
todos rec onhecida, apenas entrào em discus~ão, 
apparece logo um requerimento de adiamento. 
E por fJUe motiV•> assim se procede? Será para 
pensarmos nelbs com mais maduresa? Será para · 
provermos de remedio mais pro:n pto aos males 
que s .. ffre o paiz? Não. A razão do adiamento 
do proj~ct'l que rf>forma a lei da guarda nacional 
acaba de ser expenàida ;>elo autor do requeri
mento que se discutio. A interinidade dos trabalhos 
da cam:na d•,s Srs. senad.,res; tal é a r>~zào 
fundamental do r~f~rido adiamento. Eu entendo, 
Sr. presidente, que ainda mesmo que no senaio 
existisse essa sonhada interinidade, nem assim a 
cam11ra dos Srs. deputad'lS dev~ria sobrestar 
na disr.ussào daquellts proj ~ctos qut~ em sua 
8abedoria julgasse necessarios ao paiz. (Apoiados.) 
Mas é cxactv que existe intP.riniuade nas dis · 
éú,sões da camara vitalícia '1 Não p<.>r c~rto. Vêde 
com q 1Ie sabedoria procede é lia nns suas dis· 
cussõ~s, o principalmel>t.J na discus.;:io do codigo 
commercbl I Vê<le con1n allíl é poup•1da no dia
pendia das horas das SU11s s ssõ~s. empre~audo-ns 
em objectos Je publica utilid~rle I Vilde cumo ".lia 
tem auxiliado o ~ovtrno, dl!.n •lo-lhe os rr.~1os 
necessarios para fazer r~speitar o p11lz I VóJo 
emfim C·>m quo louvt~.vol d~sejo se esforça alia 
por fazer 11.0 p:liZ, se não tuJ·~ •JUanto ello reclama, 
ao meuos o que cal>e no pos•lv<'ll Qual é p.-.rtanto 
o motivo, ou untes o pret.•xto p11.ra dizer que 
existe int~rinidad•l nt•s trubalbos da•JU•Jllu augu,ta 
camara? Urn project•l apresentlldo !JOr uma das 
capncida.Je,; do paiz, tal é a base do retJU~rimtlnto 
d.u Sr. deput<1do pela proviucia de Pernambuco; 
projecto que bem· longe do m~recer ·c~nsura, é 
digno de elogio, a mostra t> des_eJ_:> que tw~ aquelle 
illustre senador, de quo as ele1çoes prox1mas se 
fação cou1 alouma regulllridade, sendo ~spaçadas 
para o anno que vem, como se acha determinado 
na proposta desta camara soi:Jre el~i~õ~s. que _foi 
remettida para o senado. Sõ um esp1nto prevemdo 
poderá encontrar no projecto do nobre ~enador 
pensamento occulto, e o caracter de wtenn1dade 
nos trabalhos da camara vitalícia. 

Mas, Sr. presidente, que connexiio teli!- a lei 
de eleições com a reforma da guarda nac10nal 'l 
Suppondo me:>mo que o senadl} não julí!;ue cun· 
veniente tratar este anno daquella l~i, deveria a 
camara dos Srs. deputados adiar a discu~são do 
projeclo que já por al~uos dias tem _occupado _as 
nossas deliberações ? Entendo que nao. Demaus, 
todus sabem que · uma commissào do st1oa..to 
~tpresent<>u ja o seu parecer ácerca da proposta 
que p~~osaou nesta casa relativamente a eleições, 

e ninguem ignora 'lU~ o dito parecer foi dado 
para ord" rn d > dia. Não h;l portanto motivo 
pl -u1sivel para I}II C seja appr:>vadJ o adiamento. 

E' factu averig11:J.do, Sr. pre~i <ie"t~ (e com dôr 
o •.Jig,J), é fac tu uvt!riltnado que Sf! observa nesta 
cas1\ uma gran·l" in·liffer.J••ç.l para os neg.;cios 
os ma•s ~:np .. rt •lllt•ls ; inl!<ff.,renç ,\ quil nilo abona 
u ll<l~S<'l patn<>tiSnlo ; in I i ff,!rença q ll~ h a de me
~ec~r a,;res CtJ nsuras dos nos,;os constituinte~, 
l!!dif!~rença, emfim, qnii h·• dtl ser considerada 
c~mo uma prova de que nós não sabemos npre· 
c1ar as va ·•tag•' ns do sysblma r~presentaLivo. 
(Apoiados.) 

Ullla camara comp"sta de tautas notabilidades 
podia, sem duvida, f<~zer bastante em beneficio do 
p::dz, e ao m'"nos dotar o paiz de uma boa lei 
sobre a guarda nacional ; infllliZmente poucas 
v<lzes se levant<i•> para tomar parte na discussão; 
a ca•nara está quasi d~serta, e muito antes -de 
acabar a h·Jra vàu-se retirar~do, o que prova a 
in·:litf<Jrença com que se trata um objecto da tanta 
importancia. 

Sr. pre~idente, creia que o rtlquerimento contém 
algum pensamento occulto. 

O Sa. N. MAc!Úoo: -Fâllei com 11 franqueza 
com que costumo sempre pronunciar-me. 

O Sa. D. MANOEI.:-Creio que o adiamento tem 
grandd connux:io C<J111 o discurso que hontem pro
feria um Sr. deputado por Minas. Comparem-se 
as razõ~s dessa illustre deputado C'>m as do 
honraao membro p ' r Pernambuco, e ver-se-ha 
qutl parece hav~r uu1a combinação para um fim 
dado. 

O Sa. N. MACHAoo:-As razões são btlm dis
tinctas. 

O Sa. D. MAN•)EL:-For ão quasi as mesmas 
que hontem apresentou o Sr. deputsdo por Minas, 
para ficar em tal o:St..LJO de perturbação que ntl m 
s •bia como havia de votar paio artig•J em di~· 
cussão. T•'nh·l bem vontade de revelar o plano 
qu,, enx~rgo uo adiamento, e no discur.:;o de 
houtem. 
MuiTA~ VozEs:-Revele, revele. 
O Sa. D. MANosL:-Sào bem curiosos. (Ri

sadas.) 
Não~ revelo o plane>, Clh I oh I (1·isadas), e nilo 

rf!velo por•tll.e ru>~peito muito o.o Sr. presidente, 
e ntlo quero dar-lhe motivo a que me chame á 
ordl!m e imponha silllncio. · 

E' provavel que brevemonte eu tenha occa~it\o 
de utisCrtz<Jr aos dfll!flj"s •loR Srs. deputado~. 
Entt\o fall:orei com a minha franqUf!Z 'I do co~tume. 

Ntio dem•lr~m·'~ por mal~ tempo a discussão do 
projecto ~ue reforma a l11l h guarda nacional ; 
ern~ndemol-o se >llle carecer de emenda, mas por 
interesse do paiz, o até por honra nossa, traba· 
!hemos reunidos para curar um dos graves males 
qu"' <• paiz s,)ffre, e a que elle pede prompto e 
efficaz remedio. A nobre commissão esvecial é 
di~Ma de todo o louvor pelo trabalho que apre
sentou; aproveitemo·nos das sn11.s luz~s, e, ou 
votemos o projecto tal qual, ou façamos -lhe as 
correcçõe~ que julgarmos convenientes. Abando
nemos asse triste costume de adia•nentos, e lem
iJremo·o•Js da grande responsabilidade que sobre 
nós pe~a se terminarmos a sessão sem ter feito os 
b<lnellcios que o paiz reclama, adiando projectos 
tão importantes. 

Ur.r SR. DEPUTA.Do:-Que projectos se adiárão? 
O SR. D. MANi)EL:-Ainda ba pouco foi adiado 

o projecto que crea bisp~dos em algumas provín
cias; projecto que tambem me parece de grande 
necessidade, e ao qual desde já prometto dar o 
meu voto. E' de mister que façamos alguma ~ousa 
mais do que as leis annuas, e que não seJamos 
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tão indif!erentes para objeclos que devem sempre 
merecer a atteução do corpo legislativo. 

O SR. N . 1\IACHAD0:-0 illustre deputado falla 
com o corllção nas mãos. 

O 3n. D. MANOEL: -0 que quer dizer com isso ? 
ExpliqUfl·S~, porque qu.::ro responder. Se com 
eff~ito o ur••rte é malicioso, como me pa.rec~, 
de~afio ao ~r. deputado para que prove que tenbo 
praticado um só acto na minha vida em contrario 
ao juramento que prt>stei. .. 

O Sa. PRESJDENTE:-Eu rogo ao Sr. deputa·lo 
que >e limite â materia bm discussão. 

O Sn. D. MANOEL:-Desviou-me della o aparte 
do Sr. deputado por Pernambuco, mas eu oboltleç•l 
a V. Ex:. 

A' vista das razões que tenho expandido, é claro 
que hei de r ecusar o meu voto ao requerimento 
em discussão. 

o Sr. Ferraz:-Vejo-me na necessidade, Sr. 
presidente, de Jiscordar da opinião do nobre dnpu
tado por Goyaz, e antes que dê as razões da 
minha discordancia, preciso é que eu reconheça 
o serviço que. nos acab' dtJ prestar o nobre depu· 
tado por Pernambuco, dando-nos lugar, oor meio 
deste adiamento, a que respondamos alguma cousa 
ao que hontem foi ouvido e hoje ainda reproduzido. 
O requerimento, Sr. prc;sid~nte, a meu ver, não 
teve outro fim do que dar-nos est<l. liberdade qtte 
hontem não nos foi permittida, e este é um pf\sso 
louvavel que mostra generosidade da parte do 
nobre deputado. 

Sr. presidente, ea voto por um adiamtlnto, não 
da maneira por que fui proposto, mas sim que 
tenha por fim obter do ministerio que nos acom
panhe com suas luzes na discus,;ão da uma medida 
tão importante. Não voto pelo adiamento como 
está, porque importa um adiamento indefinido, e 
pelo nos~o regimento não são permittidos taes 
adiamentos. Acbo que devemos adi••r a •liscnssi'io 
do proiecto até que o ministerio nos venha acom
paubar com suas luzes, porquA em medida tão im· 
pon~nte, que diz respeito a uma parte da no~sa f,,rça 
publica, não podemos presci••dir dali luzes <lo 
governo e da sua cooperação. Já se vê, pois, qn11l 
a razão por que pt!di a palavra a favor do adia
mehto; não votarei pelo adiAmemo pela razão 
apresentada pelo nobre deputado, por·~ue não a 
acho eonYineente, e nesta parte V.ltx:. me permitta 
que antes de responder ao nobre deput~do e ref11tar 
a sua razão, eu faça uma protest11ção de fé. 

Antigameo.t~ um escriptor, antes da publicar 
as 11uas obras, tinha obrig~Ac;ilo, para livrar·!le 
das fogueiras do santo omcio, de fuzer uma pro
testação nouito explicita de sua fé. Eu entt>ndo 
que tambem a d11vo hoje fazAr nesta discuRsllo, 
pera que fique livre de qualquer interpret~sção 
e ntesmo du qualqul!r desarrazoada eijnsura que 
por ventura me caiba. Eu protesto, Sr. presidente, 
que respeito a opinião de todus os meus cullegas; 
prlltesto que re11peito a autoridade de V. Ex. : 
proteslo que respeito o regimento, que quero o 
seu cumpriment,, em devida fôrma; protesto que 
desejo o mai1:1 possivel que entra nós deputados 
para com V. Ex., e entre nós deputados uns 
para com <>s outros, haja a maior urbaoidade 
nas discussões ; porque, senhores, o espectaculo 
que pur ventura podemos dar nas discussões de 
falta _de arbanida~e é especLaculo trisfe, ou parta 
de mtm, da oppostçào, ou parta de alguns nobres 
membros da maioria, ou parta de mim para com 
V. Ex.., ou de V. Ex. para eommiga. E partindo 
deste principio, nã•t pus'so louvar aquelles dos 
meus collegas que ls\"antão uma V•l Z !<Jrte, vozes 
descomedtdas e como de passoa iltfesa·la nos 
aggredem e maltratão. 

Sendo poía estes os meus principios, peço a 
V. Ex. que, qu•ndo eu dirigir algum ataque a 
algu~Q de meus collegas, me chame á ordem ; te 

acaso não entrar nella, V. Ex. pugne pela exe
cução do re~imento ; que no primeiro caso só exige 
da parte de V. Ex. a vc•z-att<Jnção-; no segund<l 
-attenção, Sr. daputad·l-1 e no terceiro-o Sr. 
deputado ll<io cstà ~"lU esta·l•l de dPliberar-. Assim 
nós seguiremos bem a marcha da discussão : de 
<:lUlro m<:l :lo llo\io faremos outra causa que d>tr um 
espectaculo triste ante os olbH< do paiz e do 
mundo. 

Senhores, eu não voto pelo adiamento pelas 
razõe>~ pruduzida'S pel<J nobrtl d<'puta<io por Per
nil.mbuco, e jà bontmn avantadas· pelo nobra 
deputado por Minas. Uma destas razões é que 
o senado quer proscratinar todos os trabalhos 
passados nest'l casa ou crear legislações provi
sorias . Esta razão já se vê qull é improcedente, 
porque qual é o facto que possa por ventura 
prilvar estP. di.to do nobre deputado ? Nenhum ; 
nanhuma llli ainda ficou de ladn sem ser por meio 
de rev0gação ou de adia·nento, e nã•J ha exemplo dtt 
lei alguma que votim:ls que ficas;e adiada ; por 
consequeacia esta razão não procel\e. 

A QUtra raziio pr<>duzida h•Jntem na casa vem 
a ser que, tendo ne:>ta camara pa;sado. a lei de 
eleições, no sena·l•l, em vez de progNdlf a sua. 
discussão, se oft'~receu uma resolução para que 
a mesma lei provisoriamente regesse na futura 
legislatura; e então o nobt·e deputa•lo por Minas, 
a quem muito respeito, . d1sse que isto. em vez 
de ser principio de eonciliaç:io, era principio de 

· mera lograçio, que o plaao dtJ conciliação adap
tado e seguido por aquelle nobre senador autor 
do proj~cto, e por nó> dos bancos oppostos ao 
nobre deputado não era c••nciliação, era logração. 
Senhores, eu peço ao nobre d.~putado, que atteoda 
bem P•tril a :;ua expre~sí\o : quem foi que propOz 
o plano d~ conciliação 'l Foi por ventura a opp~ 
sição ' Oasde n nnno passado um rcspeitavel 
seuador por S Paulo. cuja instrucçào os nobres 
deputados tod•lR acaliio, cuja probidade ninguem 
desconhece (apoiados), disse que o melhor rn11io 
que havia p11.ra promovermos a felicidade do paiz 
era a cooeiliaçtlo : •·utro nobre senador pela pr~ 
vincia de Pernambuco, cuja memorla me será 
seutpre grata, cujo n•ltne nii\) posao proferir sem 
dt~spertar em meu coração a.- liJais vivas saudades, 
tarnb11m f,,j um dos primeiros que aventárão esta 
idéa : este~~ senad•lres por Vllntura se assentão 
nos b11ncos da opposiçtlo' N:\o ai\o os favores 
lutninoaoa da illuatre 111aioria, do "rande partido 
nacional' D.)lld•l poi:; partio a idéa da conci
liaçtlo? ..• 

O Sa. MARINHO:- A logração nllo estA na idéa, 
está D·> desenvolvimento. 

O Sa. F~RBAz:- p,n outro l:l.d~, com a entrada 
do nnvo míoistMio, donde partio a idáa da con
ciliação? N:la foi do nobre ministro organisRdor 
do mesmo lilinist~rio? p,,r c0nse ·luencia creio 
que os nobr••s deputados nito hão de diz~>r q1te 
a conciliação partio do lado a .que pertenço, e se 
nós não n off~ recemos, e só receb~mos essa pro
meK.-a, como da nossa parte ha lograçã·.> t 

Vamos ag<>u ver a l\Jgra~tão. s~nhore_~, homens 
qu':l não estão no poder, homens que v1vem como 
illotes na socitldadP, tanto que mesmo nest!\ 
casa não tem<>s igualJ&<Ie de direito~; nas discus· 
sões· (apoiado.t, nifo gpoiados), não t •--.:;os igual Jade 
de direitos, repit•l (e testemunho nos oftereceu 
a sessão de bontem ) : poderemos pertmbar 
qualquer plan·• quo tenda a c<lnaeguir .o ~a~de 
fint da couciliaçã•t 'l O que vemos nas provmc1as 
acontecer a•JS do nosso lado' Ou se · acbio -per
seguidos nas prisões, como ha pouco t~mpo 
acontP.ceu ao irn1.\o d•> n.,bre deputa-lo p\lr Mrnas, 
o Sr. Marinho, ou intt~iramente votados á aenba 
de furloaNi que procarlrlo 811 ban.1eiraM .do 
~trande partido naci<>nlll para aatiafasur suas VID
gançaa; o que, por eumplo, auccectau e de
mooatrou optimameala u uobrc~ daplllado por S. 
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Paulo, presidente das Alagôas. Nós pois que 
vivemos destcrralios em toda a parte (oh ! oh !) 
poderemos por acnso perturbar o plano de con
ciliação, nó~ QISe não estamos no poder? Se o 
plano de conciliação fór perturbado não serà .por 
certo por aquelles que se aproveitariii.o delle para 
o socego de, seu espírito, para respeito e g.orantia 
de seus . dileitos e vida, mas sito por aquelles 
que estão in alto. Atteudamos para o que o nobre 
deputadl) por Minas disse !\QUi durant~> a discussâl) 
do voto de gteças : - « Eu quero a conciliação, 
mas com a condição de ficarmos de cima, e vós 
debaixo ..•. » 

O Sa. MARINHO : - Oh I onde está escripto 
isto? 

O Sa • .t'ERRAZ:-••. para vós, nada de empregos, 
nada, absolutamente nllda. 

O Sa. LoPES GoxE~:- De Otltro modo não póde 
ser, isto seria absurdo. · 

O Sa. FERRAZ : - Eis-aqui o nobre deputado 
pelas Alagõas, pessoa que estil habilitada para 
dar uma opinin ·' segura 11 este respeito por ter 
militado em ambos os partidos, que diz que níio 
póde ser de outra maneira. (Risadas ) Pois, se· 
nhores, se estes são os principias como se pôde 
dizer que a opposição é que quer a logração? 

O Sa. CoELHo BASTOS: - Aio ia não chegá
mos 11 dizer que a opposição fosse atada aos 
moirões. 

O Sa. l!'ERRAZ:- Por ventura o dito de um 
periodiqueiro pôde autorisar esta proposição do 
nobre deputado a respeito do partido a que estou 
ligado. 

O SR. CoELHO BAsTos:-Mas realisou-se; fomos 
com efteito atado!! aos moirões. 

O Ss. FERRAz:- T<lstemunha o irmão do nobre 
deputado por Mina~, que foi demittido c está 
perseguido sem crime. 

O SR. MARINHO:- Não sei do facto; r>rotesto 
contra qualquer ioterpreta.çi'io. 

O SR. FERRAZ:- Mas, senhores, diz o nobre 
deputado que o projecto apresentado pulo nobre 
aenador por Mina~, pessoa de grande instrucção, 
a quem respeito muito, tem por fl.m uma lograçi'io ; 
em que? Pois o nobre daputado pôde tirar algum 
argumellio da simples apresentação dllste prnjt!clo 
ent favor do seu <.liLo? Não. O que 4uer t• ll~:~, 
disse o nobre deputado, é o eepaçumeulo ou o 
adiumllDi.J da11 eleiçi5es ; mas o que queria a 
can1ara quando mandava que se prucedeMStl às 
eleições no m~:z de Novembro dtl 1847? Ha concor
dancia neste ponto. 

O que prettilde o nobre deputddo provar com o 
preambulo dosta resolução por nella se achar 
inserida a palavra- provisorio "-E' preci~o que 
notemos que ao projecto de eleições a commi~são 
do senado offereceu innumeras emendas impcr· 
tantes e complicadas pela •un materia , cuja 
discussão deve de ser muito elaborad 'l e m~ditaJa; 
no passarem esi.as emendas de chofre, ha perigo>; 
n u abandonai-as sem discussão acurada, haveria 
pouco zelo e interesse pelo bem do paiz. O que 
dever-se-hía pois fazer? Entendo que o nobre 
senador que apresentou este project•J não queria 
preterir a discussão das emendas off.;recidas psla 
commissão do senado ; aquelle nobre senador via 
que aquellas emendas continhào materi11. vital, 
que era preciso me<iitar s•tbre o que conviuha que 
fosse actoptado ; mas, se se discutissem, como 
cumpre, estas emendas, se pas.-assem ellas pela 
fieira do regimento do senado, quando se apresen
Larlão á cnmara dos deputados para esta dar-lhes a 
aua approvação 'l Talvez no fim dll sessão; e 
quando poderião passar? Neste aono as eleições 
ae ·rarlio s.-m lei, ou pelo decreto de 6 de Maio, 

que os nobres deputados diz11m que é machlna 
infernal. 

Ux SR. DEPUTADO: - Até os proprios autores 
já o dizem. 

O Sa. Fil:RRAZ:- Pois um h"mem que pensa 
como os nobres deputados, que tem as mesmas 
vistas, pôde me recer esta taxa de má fé por 
apresentar este projecto ? Os nobres deputados 
pelos seus alliados, offereção uma emenda cortando 
a palavra-provisorio-e mandando que subsista 
aquella lei em.!uanto uma regulamentar não fór 
promulgada. Se esta emenda não foi ainda ofte
recida e pelos meus alliados repellida, como terem 
os nobres deputado~ razão par~ fazerem tanta 
bulha? Emquanto SE' não der este processo, os 
nobrE:s deputados não têm razão, porque as vistas 
do nobre senador não são outras senão que a 
el~içào futura se não faça pelo decreto de 4 de 
Maio. Està ma parecendo que esta bulha é porque 
os nobres deputados não querem que passe a sua 
lei, e querem ainda ser reeleitos por meio da 
machina i11fernal. 

A respeito da logrnção, o governo, que tem no 
senado maioria, não se póde pJr ventura oppór a 
esta logração 'l Que logração pôde haver no espa
çamento de uma eleição ? Têm e>s nobres deputados 
medo qu.1 as eleições, ainda passando esta reso
lução, se fação pelo decreto de 4 de Maio, que por 
esse mesmo projecto é plenamente revogado ou 
anullado, cunforme foi . vontade dos nobres depu
tad;>s? 

O Sa. MARINHO: -Os que vierem depois deste. 
O Sa. F~t~~.nu:- Pois uma medida que passou 

pelo poder legislativo, que está em vigC'r, pôde 
ser revogada pelo governo ? Os nobres deputados 
têm direito de acautelar tudo, ma~ devem res
peitar pelo menos as Intenções. 

Senhores, eu não posso admlttir esta accusação 
de lograçào que !e fez áquell~s que sE'guem os 
meus principias. A repulsa du 11ystema de con
clliaçiio sah1o ..te nós t De ct!rto que nã•> : lem
bre-se o nobre deputado daquoll~ dito de um 
mtlmbro !Jrollminente da casa e da maioria, que 
s11hio em uma C..Jlha publica, de que o sy~tema 
d~ couciliação Importava paz entr~ os algozes com 
suas vlctimas ; acuKo esta idéa sahio ..te n~s 'l 
Acaso fust igamos nós qualquer syt!tema a este 
respeito? Mas, senhores, cu acbo bem dito que 
a conclltaçllo, do modo entenJido pelos nobres 
deputados, seria uma unllo .. utre os algozes e 
vlclima•, porque, Pm verdade, uõs somos victimas, 
e a persel(ulçiio do~ nossos alg~zes ainda não 
cesBou. {."Uio apoiados.) 

Q11ao~ torão 1\tt outras razoee produzidas pelo 
nobre dAputado? Di~se elle: -a opposiçào nesta 
casa estâ. calada, não quer concorrer com o seu 
contingente para 11 discussão de dtfferentes pro
jectos.- Senhores, é tristll a posição da opposição; 
se a opposição se entretêm com as discussões 
da casa, o qttA dizem as folhas da maioria? 
Discursos ineptos, pessoas desgraçadas, mise
raveis, homens inteiramente faltos de idéas, que 
não têm experiencia nem idéa!l. Não é isto o 
que dizia o orgão da nobre maioria e o orgiio do 
nobre ex-ministro da ftt.zen la? Se nós somos 
todos o~ dias censurados, se niio temos capacidade 
para as discussõBs, não é beneficio para o paiz 
que nos remettamos .ao silencio, que deixemos 
os deputados da maioria occuparem-se com as 
discussões, e apresentarem Q producto das &ua~ 
luzes 'l Creio que f,.z~mos um serviço muito im
portante ao paiz ; mas com que materia poderemos 
nós entreter a casa a rflspeito da guarda nacional T 
se .. hor~,s, o projecto da guarda nacinnal tem no 
seio da maiorill importante~ defensores ; os nobres 
deputados pelo Ceará e pelas AlagOas têm tomado 
a 11eu cargo defender esta materia, têm até 'dia• 
cutido bastante : eu mesmo já me empenhei ·na 
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discussão em SPntido opposto, logo :r.os primeiros reais amplo se abrio para os nobres membros 
artigos. Demais, na terctira discussii~ t\mos. de que {or-llo d<\ opposição desafogarem a especie de 
occupar·nus de uma ldéa que ~ão foi du~cu~1da paiX<lO com que lhlntem sahirão dasta casa em 
ainda na casa, da nova creaçao das mll;cias, consequenci11 do incidente occerrido na ultima 
idéa impurt>lnte ; para lá nos guardamos. E o bora. 
que se tem até aqui Jiscutitiu? Cousas mera- Offereceu -se esta occasião, e ~u me regozijo 
niente economicas e militares. Pois o nobre que os nobres depnta·los >e aproveitaSS'Jm della 
deputado qullr que entremos na discussão do que para este desabafo; d•:sabafo. Sr. presidente, que 
é meramente · ~onomico, e meramente militar? julga conveniente, não só pelo des r·jo que tenho 
A nccusação pois c .. ntra a opposição não é uma de qu~ os nobres deputa·1os ,;e enunciem sempre 
accus11çiio fundada. Eu creio que ? nobre dépu- com franqueza, como porqu<! eu cuido que o 
tado disse estas cousas sem o desejo de offender. resultadu de suas manifestações ioi .Je muit,, uti· 

lidade pítra o paiz, por concorrer para fixar-se 
O SR. MARINHO:-Apoiado. e definir-se com clareza a situação em que nos 
O HR. FERRAZ: -Eu entendo que o seu fim achamos. (Apoiados.) 

bontem foi desubafar·se contra uma folha da Sr. pt·ésidt!nte, antes de tratar de outra materia, 
opposição, e responder aos_ seu~ c~amores contra cumpre que desde jé. eu repilla a amarga censura 
o presidente de Mmas. Eu nao d1rei cousa alguma qu•l foi feit:1 á C:lmara, quando um nobre depu· 
a respeito desta pessoa ; ella é parente de um taJo accusou·a de completa indifferença, de in· 
homem com quem .me dou de_~de 1B4~. e po~ teira d•lsattenção aos trabalhos que nl•S occupão. 
quem tenho a maJOr sympath1a • ma~ 0 que e Sr. presidente, alguma distracçào nas discussões 
verdade é que o nobre deputado não póde negar não é tle ag•lra que ~ppareco : desde muito tempo 
a difliculdade em que se achará collocado u que nas nossas caiuaras, quando não se trata 
gabinete a respeito de certas províncias. de uma questão quo envolva interesses presenta· 

Não se póde tocar o mais levemente possivei neos mais ou menos agitadores. sempre se unta 
com o dedo em certas administrações; se o gn· alguma di,tracção. De ordinario alguns deputados 
binete o fizer, tem por certo a sua quéda. se incutnb.em de discutir as materias, e o resto da 

0 Sa. PRESIDENTE:-0 que 0 nobre deputado camara dá se p.1r contente de ouvir um o.u outro 
- l discurso que elucide sufficientemente a questão, 

acaba de dizer' não tem connex.ao a guma com e 0 habilite para votar consciencíosament~. Demais, 
a matería que se discute. é sabido qu.~ as maiorias, quando nomeão as suas 

O SR. .FERRAZ: -Sr. · presidente, eu findarei commissões, ctiio·lbes uma cspecie de voto de 
aqui ~ meu discurso protest_ando á ca~a que confiança, e costumão receber seus trabalhos com 
na pos1ção em que :ne acho, amda que nao per· urr.a deferencia e symp'lühia muito pronunciadas. 
teuça a nobre maioria, não ~e.i de por diffi~u_l- No caso vertente, 0 trabalho que nos occupa foi 
dades au governo. Os princlptos da oppos1çao coufeccionaJo por uma commissão qua m;,rece a 
são meramente governa ti vos. noss11. int'lira confiança, c portanto tem esta consi· 

U:u Sa. DEPCTADO:-:r.Ierarrente 'I deraçào em seu f>~.vor para ser adopt~do sem grande 
e minucioso dtibat<!. Os membro~ da maioria, que 

O SR. F~RRAZ: - Inteiram~nte governativos ; estão de accf'lrdu em geral nas b'tses das disposições 
quando se tratar da questão da lei do orçamento deste projecto, n.io tém obri~ação res~rkta de 
que se discute vigorar pur~ o anno de 18!7 suscitar renhidos debates ácerca delld; esperào 
ou a 18~, o gab1D~te nao achará ob~taculo que 11lguma opposiçii·1 app •reça, tJUil algum defeito 
algum da parte da op~'osição ; mas, ~wlo que se rev~le, e entà,>, atteut.lendo aos oradores que 
respeita á nobre m11ioria, bU ~spero pelos factos, mais lucidamente tratão a 4 ue:;tào, votào pro ou 
eu nà•• sei se elh convirã. com esta medida. contra a mat,ria sujeita. Nüo é portanto com 
Ahi quero ver os principias guvernativos · e se muit11 justiça qu~ se lançou sobre a maioria da 
alguem não propuzer esta idéa, eu a proporei ; casa a accusaçào tão amarga de desattenção com-
abi qu~Jro ver a differença da oppo<>içiio e da pl~>ta aos trabalhos. Parece, Sr. presid.:mte, que 
maioria na confiança que tem no gabmete. de prop ·•sito veio hoje o nobre deputado com a 

O Sa.. S. E Ol.lVEIRA: - A commissfio em nlis~ão especial de desacreditar a maioria da casa. 
tercdra discussão . ha d<J propõr essa wedida.... Se eu pucte,se presumir no nobre deputado vistas 

O SR. FEnRA.z:-Eslimarei muito; mas pas;;ará sinistra~.·· 
ella? O anno passado não foi adoptada. V e· O Sn. PnE~Il>E)(TE:- Permitta-me o nobre 
remos .. ,. d.,putaJo que lhe diga que não é es~a a mat:~ria de 

O Sr. Rodrigues dos S~ntos: -Sr. que se trata. 
pre.iJente, l.ei de votar contra o adiam~nto, porque O Sa. R. nos SANTf'ls:-V. E:t. h a de me 
não me parece que elle fosse sufficientemente permittir que Ih;; pOiH.Iere que a casa sollreu uma 
fundamentado. A lei de que trata é de evident.. accu~aç:io viol ent<l; e qu., sua dignid;tdd exig.,, 
utilidade; c a n"cess;ua·.le ou antes a urge11c1a seus iuteresses rcclamã•> a refutaç:io prompta e 
de ella s!'r quanto autes couft>ccionada, não compl~ta de tão grave quar.to infundada accusação. 
precisa de demonstração. De tod .. s os ladus se (Apoiados.) 
clama que o actual estado d., IE:gislação da gua>rda 0 SR. PRESIDENTE : -0 nobre deputado acaba 
nacional nãu \JÓde continuar por mais tempo - d t' 
sem grave detrimeott> do paiz. Tod1;s as adrui- de respouder a esta accusaçao. e nãt> eve con I· 
Distrações Que se têm succedido, têtL reconhecido nuar nesta discussão. · 
a existencia de graves defeitos na lei da guarda O Sa. R. D~s SANTus:-Eu tenho uma ultima 
nacional ; e o r~ct•t de todas as ass embl~us observação a fazPr, s~ eu não Cúnfi.-lsse no inte· 
provmciaes terem mais ou menos modificado a resse •1ue o nol.Jre deputado ten1 peh honra e 
leg1slaçii.o geral tambem é um principio de de· dignidade desta casa, se não confihs,;e na adhesão 
mon:;tração utuito procedente d~s necessidade de e acur>~.do zeio que todos nós devemos ter pelo 
uma re!orma iiUe harmonise todos os iuteresses, decoro de uma cc•rporaçào tão r"lspeitavel, eu diria 
e satisfaça todas as opiniõt:s. que o nobre deput11do não teve outras \'lStas senão 

Sendo esta minha opinião sobre a urgencia. \ desa1rnr esta casa a que pertence; mas aâu: qu.,m 
de co~cluir-se este tratlalbc•, não poss,. adb.erir se respeita a si prnpria e_ s11.be apr~ciar a missão 
ao ad1amentu proposto pela nobre deputado por que rt'cebeu de seus constltUI!lt~s, nao se atreve~á 
Pernambuco. Entretanto, Sr. presidente, não a aceitar a incumbencia de promover seu propno 
deixarei de declarar que apreciei muito a apre- desar, degradando a corporação de que faz parte. 
sentação deste adiamento, porque um campo Eu tratarei agora de outro objecto de que larga-
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mente se occupou o nobre depulado pela Bahia, 
que me precedeu. Estou de accordo com o uobrll 
deputado em muitas causas, e entre outras notarei 
e applaudirei a confissão que o nobre deputado 
fez . de que o paiz não póde continuar a ser regido 
pela legtslação que nós temos qualificado de revo· 
lucfonaria, e contraria aos princípios do systema 
representativo. Aceito completamente esta con · 
fissão, e é com I>razcr que tenho ouvii!o collegas 
do nobre d,,putado fazerem uma semelhante decla· 
ração. A maioria a que perten~o deve gloriar-se 
por um triumpbo tão completu. Desde muito ella 
pleitêa por convencer o paiz de que estas insti
tuições tendião a revolucional-o, que talseavão 
int~iramente o systema que adoptamc.s. Por muito 
tempo se recusou confessar is to , e Í•Ji preci!'o que 

soa~ vistas e seus planos, o resultado foi apparecer 
um projecto que o nobre députado por Minas chamou 
com muita propnedade logrbção. Elles entendem 
a concilluçii.•J de uma maneira. mais extrav ,1gante 
e nbsurda: qt1ereu1 partilhar de t•>dos os gozos 
do poder, de todat~ r.s vantRgens, àe todos os 
~mpr~gos de confiança, querem adoptar todas as 

leis de garantias para dellas gozarem emquanto 
estiverem na opposição, e ficarem annulladas 
quando subirem ao poder. 

a tribuna e a imprensa puzesse esta verdade em 
um ponto tão luminoso para que hoje os ardentes 
advogados dessas institu!ções venbào renegai-as. 

Pelo que respeita a l~ i de eleições, direi sim· 
plesmentc que a especie de plano que parecem 
revelar-se ern um projecto offer~<cidv no senado, 
não é como o nobre deputado disse um plano 
occulto. Eu não concordo CL•m o nobre deputado 
quando suppóz que se enx~:rgava nesse projecto 
um pensamento occulto ; eu creio que o pen
samento deste projecto é muito claro , muito 
patente; elle se esta revelando de uma ma
neira [l'.uito visível. {Apoiados.) O projecto só 
tende " fa\'orecer a opmião a que pertence o seu 
nobre autor, para que, quando por ventura essa 
opinião suba ao poder (o que esp~rão alcançar da. 
conciliação particular que desejào), possão impôr
nos a legislação que esse mesmo nobre senador, com 
tanta razão, chama machina infernal. (Apoitzdos.) 
Eu cuido que as observações ÍAitas nesta ca~a a 
este respeito, e que o geral pronunciamento do 
espirit•1 publico ha d·' fazer com que esses nobres 
senadores recuem de um proposito qull suppõe 
da nosea parte a mais completa imbecilidade. 
(Mui tos apoiados . ) 

Pelo que respeita á conciliação, Sr. president~, 
tambem estou eu de accordo com o nobre deputado. 
E sta idéa eminentemente nacional, esta idéa 
tranquillisadora, unica que póde fazer o paiz 
marchar .pelo caminho da paz e da t•rosperidade, 
não é uma idéa do lado a que pertence o nvbre 
deputado, é urn a idéa do lado a que pertenço. 
O governo de 2 de Fevereiro içou essa gloriosa 
bandeira, onde e!'tava inscripto este patri<1tico 
dístico-conciliação l-Não qu~ro entrar na ave
riguação se o miuistefio de 2 de Fevereiro cumprio 
esta parte do ~eu pr -:J gramma: não quero entrar 
neste exame, não , porque não esteja prompto á 
affirmativa, e com certeza de sahir victorioso, 
mas porque me levari" muito longe ellsa dis· 
cussão, e a occasião não é a mais propria. Re
conhecemos e aceitamos um factu incontestavel ; 
a idéa pertence ao meu ladu, não pertence â 
nvbrtl opposiçâo, nem della podia partir. (Apoia
do&.) 

O pensamento, Sr . presidente, que se achava 
inscripto na bandeira dos nobres deputados, era o 
pens~tult,ntv do exterminio e da proscr:pção ; elle 
se continha n!lssa fatal legenda-nós ou vós 1 
(Apoiauos.)-Quando o ministerio e seus amigos 
grltavão-conc;liação l-vós respondieis-nós ou 
vós I (Apoiados:)-0 pensamento da conciliação 
nos pertence ; toda sua gloria, todos os s eus 
re~ultaJos não podem l!E'r compartilhados por 
aquclles que o rej .. itavão, e só viãv salvação no 
exclusivismo . (Apoiados.) 

Sr. presidentll. de cert.l época. para cá. os nobres 
deputados opposiciooist .. s procurárão abraç'ir -se 
o:om essa banderra, •enão arrancar-no!-a ela~ mão;~, 
para t.l ~: baixo della se abrigarem e pedirem suare· 
bab11itaçào ua opinião publica. N o principio pa
recia haver alguma sinceridade no comportamento 
dos nobres opposicionistas, mas depois que as eir· 
cumstancias os obrigarão a revelar quat::a eriio as 

'I"OllO I 

o SR. PaESIO!lliTE:-Queira o nobre deputado 
tratar da materi>l em dtscussso. 

o SR. RODRIGUES DOS s.~NTOs:-Eujulgo portanto 
estar inteiramente de accordo com o nobre depu
tado ; a idéa da conciliação nos portence: à nobr<l 
opposição nlio pertence senão a outra id éa in
feliz e revolucionaria qu~ eu jà enunciei na casa, 
e ultimamente a hunra :lo ardil grosseiro C')m que 
querem illudir a maioria. (Apoiados.) 

Sr. preRidente, um facto allegou o nobre depu
tado para moatrnr que nós não queríamos a ver· 
dadeita concHiaç1io ; elle c1tou um íacto &conteciào 
na província de Minas Geraes. Eu vi, Sr. presi
dente, que o nobre dep•ltado deu muito valor â~ 
relações partlcu\ :1r"s, lls amizades e parentescos, 
tau~o quo n1\\l qulz increpar ao presidente de 
Minas Guracs , porque t~ra varente de uma pessoa 
com qudm multo N8 dava. Ora, esta declaração 
do nobra deputado serve i>&ra demonstrar quanto 
peso têm, em sua opinião, as amizades, as 
ralaçõe11 particulare~, ou allianças políticas. Por
tanto o nobre deputado no facto a que se referia 
deve vêr 11ntea um e:r.ernplo de que o governo 
quer conciliaçtio e justiça, porque se tivessem 
tanto p<J•.ler entre nós as relações de amizade, os 
laço:l de parentesco que, de ordinario, estorvão a 
justiça, este facto não deveria apparecer. Cuido 
não ser necessario e:~tplicar · me a este respeito ; 
o ncbre deputado me entenderá facilmente . 

Sr. president;,, concluo repetindo qu~ voto contra 
o adiamento ; estimo que elle tivesse apparecido 
para dar lugar a. esta discu;;sõ.o, porque o paiz 
sempre lucra em que sejão esclarecidas todas as 
questões. As VHntagens da discussão estão actual· 
menLe demonstradas pelos assignalados triump!Jos 
qne ella nos proporcionou : nossos adversarios 
f~tll iio nos~a linguagem, conhecem e conCessão· seus 
erros ; e tudo isto a quem devemos senão ã dis
cussão? (Apoiados.) Nada mais resta-me a dizer 
a este respeiLo ; esp~ro que a camara vote contra 
o adillmento, e prosiga na discussão de um& lei de 
verdadeiro interesse para o paiz. 

o Sr. Lopc11 GaD1a:-Sr. presidente, tinha 
as~entado em meu animo de não tomar parte 
nesta discussão, derxando qufo esse requerimento 
corresse a .;orte que a camara em sua sabedoria. 
entendesse lhe devia dar. Mas por occasião 'de 
um aparte que soltei durante o discurso do nobre 
deputado pela Bahia, este atirou-me um ravire te 
que eu julgo não deve ficar s~m resposta. Disse 
elle, e todos ouvirão, que eu estava .melhor ha
bilitado a emittir um voto ponderoso sobre o 
nRgocio .:la conciliação, por isso que jà pertenci 
ao seu partido, e hoje eatou no de 2 de F<lvereiro, 
<l 2 de Maio : e tanto maiOr estranheza . me 
causou essa especie de t.;rquezada, quanto o nobre 
d~putado servindo · se, no começo do seu discurso, 
do exordio insinuativo, tanto e tão "'cerLadamente 
preconi i:!OU o principio da urbanidade que de_ve 
presidir a todas as no~sas discussões. Infeliz
mente porém elle pt!.receu deslisar-se dessa regra 
a meu respeito, Ninguem, senb.ores, está menos 
hab1htado para tocur nessa ferida, do que o mesmo 
::lr. deputado •••• 

O Sn. PaesioENTr.::-Rogo ao Sr. deputado h11ja 
de cingir-as a materia.... . 

O Sa. LoPr.a GAMA :-Pois V. Ex. consenti o 
que o illuatre deputado, divagando um .pouco 

5(1 
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dà ma teria do requerimento, me aggredisse, e 
impõe-me o preceito de depôr as armas, e ficar 
indefezo T Póde elle sabir da ordem para ferir
m.,, e eu não posso sallir della para arcar com 
elle T ••• Paciencia; obedecerei ao Sr. presidente. 
Mas permitta-me ao menos V. Ex. esta pequeno 
desabafo. A.h l senhores, quem ha no Brazil qua 
possa alardear de ter sido sempre o mesmo em 
seus princ•pios políticos? Metta cada um a mão 
em sua consciencia; e se esta o julgar innocente 
a tal rtlspeito, seja o p1·imeiro que apedreje os 
mais. (Apoiados.) Ha quantos conheci eu repu· 
bliqueiros furiosos, e qug hoje s:io monarcllistas 
extremos! Quantos não estão hoje em assumi· 
dades tio estado, 11 que outr'ora fizenio tantos e 
tão differentes papeb I (Apoiados.) Alguns ainda 
são daquelles que causárào o maior dos males 
ao Brazil, aquelles quo ..•• sed motos licet com
~onere fluctus. A respeito disto, senhores, melhor 
e que nos cal~mos, porque cá e ls mas fadas 
ha, e sigamos nisto o conselho que dá Horacio 
aos poetas et hane veniam petimasque àamusque 
t:icissim. Tocarei, ainda que de leve, nessa tão 
fallada conciliação dos partidos. Senhores, eu 
entendo que emquanto não definirmos bem que 
idéa se deva ligar a este voca.bulo, não é possível 
que nos demos a conselho, nem entendamos o 
que dizemos. E' pois minha humild~ opinião, que 
se entre nós ha verdadeiros partidos políticos, 
verdadeiras convicções, é impossível dar-se con
ciliação no sentido que alguns querAm, porque 
toda a convicção é de sua natureza intolerante. 
Se eu estou convencido, por exemplo, que os 
dous angulos de um triangulo são iguaes a dous 
rectos, como poderei conciliar-me com quem 
negar este principio 'l O que é que se pretende 
com es•a conciliação 'l Ser<\ chamar para os lu· 
gares officiaes os nossos adversuios, e compartir 
com blles o poder 1 Tal opinião não pôdo ser 
sincera nem de uma nem outra . parte; porque, 
como bem disse o profundo Tac1to :-A Cltbiça 
do poder é a n:ais abrazadora d•\S paixões -
Cupid1 dominandi cunctis affectibus flagrantioJ•: 
além do que, !lâo comprehendo regimen repre
sentativo sem dous partidos politicos, isto é, 
ministerialistas e opposicionistas. 

Entret•mto, senhores, eu abraço de muito bom 
grado a idéa de conciliação, idéa hasteada, como 
uma bandeira, pelo benemerito gabinete de 2 de 
Fevereiro, e continuada pelo actual. Mas eu a 
entendo no unico · sentido razoavel qut~ so lhe 
póde dar, isto é, que po»hamod termo a esse 
descomed1mento com que se accommettem us 
partidos: que respeitem-se mutuamente as opi· 
niões, que r.inguem por ellas seja perser.uido, 
uma vez que se não tor&e insurgente : que se 
fação leis que garautão todos os nossos direitos ; 
que a ningnern se negue a justiça; que se deixe 
ao povo o voto espontaneo nas eleições, sem 
que todavia deixe o governo de intervir nellas, 
nao como poder, mas como opinião, por meio 
d~ seu~ amigos e alliados, e não pela força e 
VlolenCia. 
Q~e mais se póde querer? Eis a conciliação 

leg1t1ma,_ razoavel e justa; eis a conciliação que 
se propoe o actual gabinete, continuador do> 
pensamento de. de 2 db Fevereiro. Mas uma 
conciliação, em virtude da qual se vão mettendo 
os nosso!! adverearios nos empregos importantes, 
n~s prestde!lCla! da~ ;•rovincias, etc., etc., isso 
n~o é concthaçao, e lograçã.o, ê embacadella. 
Fmalmente, quanto à pohtica do paiz, ou nós ou 
vós. Voto pelo requerim~:nto. 

O Sr. Marinho_:- Sr. presidente, eu en
tendo que a dtsCUti~ao deste requerimento é a 
mais importante ·que talvez te::tba apparecido 
na camara (apoiados); pela minha parte de
claro que logo que o nobre d~putado o apre
sentou, me pareceu uma questão indiffereote. 

Applaudi a lembrança, porque vi na apre!lentacão 
deste requerimento como> que um motivo para 
desubatarem-se alguns nobres deputados, que 
tal vez hontem se julgarão escandalisado~, porque 
V. Ex. entendeu que não devia deixar progredir 
uma discussão que em verdade eu reconheçr1 que 
paz fóra da ordem ; estimei que pudessem fallar, 
e tive a satisfação de ver que o nobre deputado 
pela Bahia conduzia a discussão por outro lado. 
Mas, Sr. presidente, me esforçarei por vêr se 
colloco a discussão deste requerimento em um 
ponto de verdadeiro interesse para o paiz. 

Sr. presidente, a pouca discus~ão que tem l::a-
. vido sobre o requerimento me convenceu de que 

elle deve passar, e deve passar como um protesto 
muito explicito, muito claro, que a c 1mara dos 
deputados deve fazer perantt~ a augusta camara 
dos Srs. senadores, de que não está disposta a 
se deixar aniquillar por uma fracção <la ca
mara vitalicia, que parece ter tomado a peito 
exautorar-nos. 

Sr. presidente, desde o anno passado a camara 
tem visto qual é a attitude em que nos collocou 
essa fracção da camar& vitalícia todas as vezes 
que varias circumstancias lha derão maioria em 
algumas questões. Se por ventura não existe ainda 
um acto da maioria permanente da camara dos 
Srs. senadores oue nos couvença de qutl existe 
naquelltt ramo do poder legislativo a int~ncão de· 
terminad>l de aniqutllar a can:ara dos deputados, 
pelo menos aqudles t;IUe são os orgãos mais 
distinctos de um partido que com muita facilidade 
póde formar naquella camara um'l maioria mo
mentanea, têm sem duvida este pensamento. 
Nem por outra maneira posso eu traduzir um 
discurso de um nobre senador sustentando um 
adiamento por elle apre!!eutado a essa resolução. 
Disse esse nobre senador que era preciso sondar 
o animo da camara dos deputados, era preciso ver 
se ella por ventura estava ou não disposta a 
approvar uma disposição do projecr.o de llli de 
eleições pela qual a camara já tinha votado, mas 
que a maioria do senado não admittio. Isto tem 
sem duvida por fim evitar a n>Jcessidade de 11ma 
fusão das duas camaras. E.;ta questão é de grande 
vttaliJade para o paiz. (Muitos apoiados.) 

Sr. presidente, eu devo dizer a V. Ex. que eu 
vou decluzir as razõ~s pllr que approvo o !idiamento. 
Com outro functamento sustentou esse nobre se· 
nador o seu adiamento proposto, e foi para que a 
camara dos d'eputaaos désse ao p,.iz uma prova 
de que aão queria a ltli de eleições. Assim se 
prepara a opiniàu publica para fazer cahir sobre 
a cawara dos àeput~dos a tro;melll.ia respons<•bili
dade de privar o paiz de uma lei de eleições, 
bem que seja patente a injustiça de semelhante 
arguição, porque a camara, no primeiro anno da 
sua r~llniao, fez passar uma lei de eleiçõe~ contra 
a qual se pronunciou fortE.nleote a illustre oppo
sição, dizendo-se daquelles bancos que nenhuma 
vírgula se approvaria, mas que agora acha muito 
boa, mas que agora quer provisoriamente, não 
em beneficio do paiz, mas em seu proprio inte
resse. (Muitos apoiados.) 

O Sa. FERRAZ dá um aparte que não ou
vimos. 

O SR. M.uliNHO:-Sem duvida preciso de uma 
lei de eleições. porque em verdlide não conto, 
nem posso contar senão com a opinião do meu 
paiz. (Apoi~.tdos. Muito bem. ) 

O Sa. PaE.;lOENT&: -0 nobre deputado sabe que 
esta discussão não e~tá na or<iem. 

O SR. MARINHO:-Agora asseguro a V. Ex. que 
estou perf.,itamente na ordem. Eu vou mostrar 
que devemos adiar esta lei até que se discuta 
no senado a resolução apresentada. Se o senado 
pretende sondar a opinião da cam ·r a dos deputados, 
tambem a camara dos deputados deve querer 
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sondar a opinião do senado. Se a maioria do 
senado não ~stiv~r disposta (eu fallo bypotheti
camente) a d1scullr e a approvar uma lei de tanta 
magnitude e necP.ssidade como a lei de eleições, 
perguntarei, para que approvar esta lei e manda l-a 
para o senado ? E1s-aqui a r "zão por que V. Ex. 
me perdoará que eu cont~nue a entender que 
estou na ordem sustentando por esta fórma o 
adiamento ; entretanto não continuarei na serie 
dos meus raciocí nio~, e peço á can1 nra que se 
compenetre da gravidade deste objecto. Se por 
ventura existe na augusta camara dos senadores 
uma Dlaioria que uão está disposta a approvar 
leis interessantes ao paiz, p><ra QUA discutir e 
approvar a lei da guarda nacional? Re~ito, que 
tantc. J1r~ ito existe para que a maioria ou mem
bros da augusta camllra dos senadores queirão 
perscrutar qual o pensamento da camara dos 
deputados para obrarem a re,;peito, com1.1 e'ltiste 
na camara dos deputados para perscrutar, acom
panhar e cbsorvar os passos de seus adversarios 
P"ra proceder da mesma sorte . 

O nobre deputado pela Batüa fez culpa ao lado 
a que perteuço de ter primeiro proclamado a idéa 
da conciliação, e pela maneira por que me res : 
pondeu, acreditar-se · h ia que eu sou contrario a 
~ssa idéa. Desde a primeira vez que eu fallei 
nesta casl\, eu fui advogado da conciliação, mas 
de uma conciliação em utilidade do paiz, ·e 
não em favor de indivíduos, Sr. presidente, 
honro-me de pertencer a um le.do que apresen· 
tasse esta idéa, não quando estava fóra do poder, 
mas quando estava no poder. Longe de mim 
renegar ou oppõr-me a idéa da conciliação ; mas 
o que eu quero preverir, ou antes o que eu disse 
foi que não havia sincero dt!sejo de conciliação, 
R Vista dos fact•JS que se ião apresentando, porque, 
em verdude, a illustre opposiçâo tem até votado 
pelo ministerio, e sem duvida nenhuma é um 
principio de conciliação que lhe eu louvo ; de sorte 
que bem poderemos julgar que todos os priacipios 
estão hornogeneos nesta casa; porém, Sr. presi· 
dente, eu digo que se acaso se pretende uma 
verdadeira conciliação, tratemos de boa fé da 
decretação destas l<~is de quo o paiz precisa. 
{Muitos apoiados.) Poder-se- h a dizer, á vista da 
reso.lução apresentada na augusta camara dos 
senadores, por uma das notabilidades do partido 
contrario, que, realmente se pretende u'lla con
ciliação ? Porque não teve o nobre deputado a 
bondade de dizer o que significa aquella proxima 
legislatura? Póde 'ler que eu .esteja enganado, 
mas a minha traducção litteral é esta:-far-se-ha 
a eleição em virtude desta lei ; vem uma disso
lução; depois de feitas as eleições termina-se assim 
a legislatura, e acaoa-se com a lei, porque foi decra
tada para uma unica legislatura, e o que fica 1 O 
decreto de 4 de Maio 1 Logo, não é uma conciliação, 
mas uma logração. (Apoiados.) Se se pretende uma 
conciliação como eu querJ e como todos desejamos, 
dotemos o paiz com leis que nos dêm garantias, 
quer est;;jamos no p"oder quer na opposição. 

Se por conciliação se entende não se perseguir 
nenhum cidadão senão em virtude das leis, não 
se tirar a uinguem o seu direito, fazer-se justiça 
a todos, eu reclamo esta conciliação e a advogo; 
mas, Sr. presidente, o que me parece (a cam <ira 
me permittirl\ que seja muito franco) é que se 
aproveita do nobre pAnsamento do ministerio e da 
maioria de querer uma conciliaçiio entre todos 
1)8 membros da família brazileira, pensamento que 
não haverá homem nenhum que não applauda e 
sustente, para obter-se actualmente aqueUas van
tagens que se poderem obter pela surdina, e depois 
quando subirem ao poder dirão .•.. 

O Sa. R. Dos Sa.NTos:-Vre t)\ctis I 
O Sa. MA.RtNao:-Sim, 17re victis r como ainda 

ha pouco disserão e escarnecérão da nossa sim
plicidade. (.Apoiados.) 

Ora, eu que nil:o campo de muito ladino, não me 
deixo emba.;ar com isto (risadas) ; por que motivo 
ou com qu e interesse isto-faz agora opposição-'l 
Oh I são muito patentes : ha um lugar de juiz 
de direito, porque não ha de ser nomeado este 
moço noss_? amigo 1_ Ha um lugar de presidente, 
a oppostçao esta tao boa, tao conciliadora, vá 
este ~o~o para presidente : eis as vnntagens que a 
oppostçao actualmente espera colher ; mas quando 
subir ao .poder .•• então a lei ha de ser outra. 
(Apoiados.) Ainda me recordo com dór das pa
lavras proferidas no seio _do parlamento, pelas 
qu:~ es se lamer.tava que nao se fizesse em minha 
província um rec_ruta:_nento em massa. (Apoiados.) 
Eu quero a CiHtC!haçao franca e leal, queN igual
dad" de direito para todos. não desejo que o 
ministerio persiga meus adversarios ; se os nossos 
adversarios quereo: de boa fé ligar-se a nós, como 
eu entendo indispeusav.·l nas actuas circumstan
ctas do paiz, se querem s~:.ffocar estas pequenas 
intrigas de partido, como muito convém para 
nos apresentarmos uma nação unida e forte, como 
talvez seja necessario que nos apresentemos pe
rante o estrangeiro (apoiados), então concorrão 
de boa fé para que passe uma lei de eleições, 
mas uma lei qu., tenlla caracter de permanencia. 
Eu não fallo contra a aspiração generosa da 
união de tt,dos es membros da familia brazileira, 
de tod1.1s os membros do corpo legislativo, união 
talvez indispensavel nas circumstancias em que 
nos achamos. Declaro francamente á camara que 
hontem quando disse alg11n1as palavras a este 
respeito, eu torno a reconhecer, estive fóra da 
ordem, do que muito me arrependo, por te1· dado 
occasião a -um incidente que muito me magoou; 
porém foi com o pensamento deliberado de de
monstra_r que a camara dos Srs. deputados 
estava na firme int~nção de não se deixar lograr . 

. (Apoiados geraes.) 
Eu estou convencido que o adiamento deve passar: 

que a camara dos deputados tem todo o direito de 
se pôr em guarda a respeito do q!!e tem de fazer 
a camara dos senadores, assim como alli se disso 
que se pretendia .. • . 

UM SR. DEPUTADO dá um aparte que não ou
vimos. 

O Sa. M.\atNHO :-Ea digo-alli se disse ; ainda 
não ha votação, se houvesse, eu abaixava a 
eabeça e a respeitava. 

Permitta-me o nobre deputado pela Bahia que 
lhe dirija uma muito sentida queixa por um 
incidente que elle trouxe á discussão. O cobre 
deputado referio um facto acontecido na minha 
província com uma pessoa que me é cara, não só 
pelos laços de sangue, como de amizade. E' meu 
irmão o homem de quem se trata, fui eu que o 
eduquei; veio para o meu poder muito . moço. 
A ultima carta que eu recebi do meu irmão foi 
de Fevereiro; até então os nossos princípios 
tinhão constantemente sido os mesmos; foi martyr 
c.:>mmigo na proscripção de 1R42, foi mais infeliz 
do que eu, porque é casado, tem fill!.os, e andou 
pelas mattas com a SUO\ familia ; participou pois 
de todas as perseguições que o !Jleu partido 
participou na minha província. Ate o mez de 
Fevereiro não me constava que se ti,·esse des
viado do seu anterior procedimento. Sei que 
houve algum desaguizado na villa do Cnrvello ; 
mas meus amigos não me participárão nada • 
talvez por um sentimento de delicadeza ; não ~ei 
qual foi a natureza da occurrencia. Pode mu1to 
bem acontecer que uma dessas cousas que appa· 
récem de homem a homem, mesmo um qualquer 
choque de um homem para com uma autoridade 
pudesse produzir alguma cousa ; mas eu declaro 
l camara, com toda convicção. que de qualquer 
natureza que seja este facto, não é elle ~lho dos 
princípios que o nobre deputado pela Bab1a apre· 
sentou, nio é filho de uma pereeguição syatematlca 
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desenvolvida contra os adversarios da adminis· 
tração provincial. (Apoiados.) 

O Sa. FB.RBAZ :-Elle foi demittido. 
O Sa. MARINHO:- Eu não sei da naturEza d~ 

occurrencia: ma>~ asseguro à camar:\ que se por 
ventura alguma autoridade procedeu iHegalmente, 
o presidente de Minas ~omarâ a respeito do 
irmão do deputado Marmho as mesmas pro· 
videncias que tomou a respeito do ...•. cunhado 
do Sr. senador Honorio Hermeto; são intrigas 
mUltas vezes de autoridades, e seria U!lla tyrannia 
tornar responsavel a administraçãe por isto. E' 
preciso dizer que o Sr. Quintiliano não tem 
desenvolvido ua província de Minas nenhum 
genero de perseguição contra pessoa alguma. 
Penalisado como estuu por uma semelhaute oc
currencia, não serei injusto ao ponto de julgar 
o presidente de Minas capaz de perseguir a 
p~ssoa alguma, e. m?.i~o menos :uma. pessoa t:i.Cl 
conjuncta a este md1v1duo que e anllgo daquelle 
presidente. 

Declaro que roi por engano que pedi a palavra 
contra; pois voto a favor do adiamento. 

o Sr. Barros Phn.e:nte~ :-Pedi a pa
lavra, Sr. presidente, para sustentar o requeri
mento do nobre deputa,1o por Pernabmuco, porém 
com razões muito differentes daquellas que o 
moverão a apresentai-o . O primeiro motivo que 
produzia o illustre deputado foi essa interinidade, 
esse provisorio que elle enxerga no senado. Pela 
minha parte confesso que niio compreheud<.l bem 
essa vontade ou raciocínio applicado a uma ca
mara vitalicia, cujos partidos conservão·se sempre 
de pé a pleiteorem o poder. O segundCl fo1 qua, 
querendo o senado adiar indefinidamente o 
projecto de eleições, adi~ssemos n~s tambem o 
projecto dtl guardas nac10na~s. Alem, Sr. pre
sidente, de não achar connexão entre os dous 
projectos, nenhum fundamento descubr.:> no expe· 
diente off~recido pelo nobre deputado, . e só n'um 
ponto de vista muito estranuo e mu1to remoto 
se póde encontrar seu pensamento, o qual por 
modo nenhum posso partilhar. 

Além do regimento da casa prohibir que se 
discutão as intenções, não posso descvbrir no 
pr-ocedimento do illustre senador por Minas Geraes 
apresentando o nosso projecto de decreto sobre 
eleições como um projecto de resolução • um 
pensamento occulto, que tanto tem ammaõo a 
alguns dos meus collegas da maioria. 

Ao contrario, Sr. presidente, devemos agradecer 
que um membro tão preponderante da opposição, 
de quem devíamos esperar mil embaraços, ado
pta~se tal qual, ainda que intGrinameDte, o nosso 
projecto , e o apresentasse como projecto de 
resoluçiio. 

(H o. alguns apartes . ) 
O Sa. BAnaos Pil!E.''{TEL :-Não nos está bem 

perscrutar as intenções de outrem; o que devemos 
att.ender, o que de certo attendeu esse illustre 
senador, foi a necessidade de pr-over de prompto 
remedio aos males que sentimos nos tempos 
eleitoraes. 

{Ha um aparte gue n<!o ouvimos.) 
O Sa. BAaaos Pn.!ENTEL: - Quanto ao espaça

mento das eleições , é uma idéa d.o projecto 
que daqui sahio, ldéa que este anno sustentei 
nesta cas!l, e com cujos princípios não concorda 
esse illustre senador. 

Membro desta grande maioria que votou o 
projeeto que se acha no senado, sem receio de 
ser taxado de affeiçoado aos principias do nobre 
senador, eu posso com franqueza emittir sobre 
a materia a minha opinião. Desde que farão 
dadas . as instrucções de 4 de Maio que um grito 
geral se levantou contra sua capacidade, contra 
sua legalidade. Membro da opposiçào em 1843, 
clamei eotn os meus amigos contra essas ins-

trucções; em 184! sobem elles ao poder, e sõ 
pela lei da necessi<iade as empregàrã" elles nas 
passa1as eleições : pois ag.1ra que podemos ser~ir
nos de uma obra nossa, que a propria opposição 
aceita como preferível á sua, havemos, depois 
de constantes prote.<tos, de usar ainJa de um 
instrumento q u.; tem os tantas vezes con.lemnado ? 
Não temos nós sustentado que, além de más, 
não podia o govano dar aquellas instrucções 'l 
E quereremos fazer-nos reeleger por instrucções 
illegaes, como chamais? 

(H a um aparte que não ouvimos.) 
O Sa. BARaos PtMEN'I'Ii:L:- O que tem que o 

illustre senador offereça a resolução só para as 
proximas eleições, se com i.;to elle não obsta a 
que o senado discuta o projecto com as emendas 
offerecidas pela commissão ? ~ão é evidente que 
s~ espe1·ar pela discussão complicada dos decretos, 
não teremos este a11no uma lei? Não posso de 
moào algum encarar como os nobres deputRdos 
a propost~t do il!u:-;tre sE'nador, e dõe-me que 
por partir da opposiçã'l ama idéa que é nossa, 
que traz a realisação de um principio que temos 
sustentado, a rejeitemos, com o pretexto de que 
pôde trazer segunda intenção. Repito, Sr. pre· 
sidente, e talvez s~ja ist> devido ã pequenhez da 
minha intel!igencia, que nós devíamos applaudir 
coru a lembrança daqut:lle distincto senadtlr, que, 
talvez sem o querer, rendeu homenagem á sabe· 
daria desta eamara, procurando uma prompta 
realisaçào de um dos princípios que mais alto ella 
tem proclamado, a liberdade do voto. Pela minha 
parte, preferiria uma reeleição fil!Ja do voto 
livre , e não que fosse taxada como nascrda 
deb,ixo da ominosa macbina infernal. 

Darei ag.Jra ~ razão por que apoio o adiamento: 
apoio·o porque uu1 projecto qual o que discutimoa 
não deve passar sem o cunho ministerial, sem 
que o ministerio declare se aceita estas doutrinas, 
se ellas são conformes com as nece8sidades do 
paiz. Quar.do vej o que está em discussão o 
projecLo de um membro da opposição, ~nuito 
emendado no anno passado por uma commlS!Iao, 
que tem passado pQr tantas phases, sem caract~r 
propriu dt1 systema e de corpo, não posso deixar 
J.e pr~para.r-lhe um voto negativo , e assento que 
o contrario seria improprio de uma maioria que 
tem sempre discutido e votado c'lm tanta cireunl· 
specçào. ·Não acompanharei os illustres preopi· 
nantes na questão de conciliação. O nobre 
deputado por Minas Geraes acaba de exprimir-se 
de um modo que é o geralmente sentido pela 
maioria da casa. 

Aqui pararei com tanta maior vontade quanto 
vejo que a csmara está anciosa por votar sobre 
o requerimento, ao qual dou o meu spoie por 
motivos Jifferentes daquelles q11e derão lugar á 
sua apresentação. 

o sr. Junquetro.:- Opponho-me ao adia
mento, " não vejo nem ten~o ouvido motivos 
plausíveis para que sobresleJamocs em uma lei 
tão importante C()mo esta. 

Já se disse que todas as assembléas provinciaes 
têrn legislado mais ou menos sobre a guarda 
nacional, porque se reconheceu que a lei organica 
foi defeituosa e inexequivel, e de maneira nenhuma 
adaptad"' ás cireumsts.ncias do paiz. 

Os nobres deputados que têm sustentado o 
adiamento não apresentárào razões tiradas das 
conveni>!ncias publicas, e farão procurar pretextos 
nas intenções, nãCl do senado, mas de um ou 
outro senador, que não é o senado. 

Quem sustentou a iàéa que o <~enado procura 
embaraçar as leis mais necessarias, mais vitaes 
ao paiz, procura nullificar a camara dos depu· 
tados : quem assim pensou não tem fundamento 
nenhum para o dizer, porque nem se pode dizer 
que a opinião de um senador é a opinião do 
senado, nem que o senado tenba acintemente 
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procurado, mostrado por factos, qt:•) quer nul
lificar a camara dos deputados. A~ leis que 
de~t ·• camara têm partido, muitas dellas têm s1do 
apprnvadas pelo senado. Se um se:-~ador apre;;entou 
um projectn que por uma palavra ou por uma ma· 
neiru de explicar·Sf!, qu'!ira entender que tem por 
fim conservar uma ma··hina para quando estiverem 
no poJer ftlzer as eleiçõe .•, não posso crer, nern que 
taes sejão as su.1s intenções, nem que, sem que 
tenha passado tal projecto, est~jamos aqui a fazer 
tamanho espalhafato, pol' uma cousa que nada 
tem de real, salvo se foi para fazer sahir da 
apatbia em que existia a camtlra, porque, quando 
se levantão aqui destas questões, todos querem 

.tomar parte na discussão, e querem fallar, in
clusive ou, par!l procurar motivo para um di!S· 
abafo ; ma·: para que é isto, senhores '1 Eu não 
achava necessidade nenhuma de perturbar esta 
marcha da camara, que alguns querem dizer que 
é apathica ; mas corno quereríeis vós que aconte
cesse em projectos que têm sido aprolsenttldos pelas 
com missões em que se têm• depositado confiança, 
e que têm estudado a mataria ? Não é só na lei 
da guarda nacional que votamos desta maneira, 
mas em outros muitos projectos, com differença 
de uu1a ou outra emenda. Isto é alguma cousa 
nova ? Mas foi só para ter um motivo, um pre
tflxto para se fazer excitar da casa discussãl) 
mais calorosa. Niio foi outra cousa, e dahi vêm 
logo as idéas de conciliação, vem a logração, 
vem a machina infernal, tudo cousas fóra de 
propn;;ito. (Apoiados.) O que eu vejo é uma des
confiança reciproca dos partidos, nenhum dclles 
quer ter confiança nessa concili>1çiio (apoiados} 
que proclamã:> ; não acredltão nella, e ioRO que 
ha desconfiançB, adeos ; ccnciliação, não a póde 
haver ; é necessario que não desconfiem, que 
acreditem uns nos outros, que te hão fé ; e se 
não a tiverem, não fallem em couciliação ; con
ciliação, bem se entendem, con~ervando todas as 
posições officiaes, ficando-se a dirigir o paiz. 

Sr. presidente, note V. Ex. que, se não fosse 
B minha província, nem o gabinete de 2 de l<'e
vereiro, nem o gabinete actual, teriiio um facto 
tão saliente para o seu pro~rramma ue concilia
ção ; .; a unica província onde se conserva um 
presiuentfl que é de idéas do outro lado. Fazei 
1sto em Minas, em S. Paulo, em Pernambuco, 
e ouvireis dizer o que disse hontem um nobre 
deputado por Minas •.•• 

O SR. N. MACKADo:-Está enganado. 
O Sa. Pa&stoENT&:-Recommendo ao Sr. de

putado que se cinja á mataria. 
O Sa. JuNQU&tlU.:-Eu sou tão tolerante, ni\o 

offendo a uiuguem ; digo a verdade, sou amigo 
de todos os senhores.... Está bem, não é de 
Pernambuco, mas de S. Paulo : porém o que 
se não póde negar é que na Bahia se veritlca 
o systema couciliador. Eu gosto de conciliação, 
tenho fé e acredito na conciliação ; os mais não 
acreditão. 

O Sa. R. Dos SAMTOS: -Gosta ãa conciliação 
da Bahia t 

O Sa. JuNQUEtRA: - Gosto ; nós não fazemos 
presidentes; governe bem-é a linguagem dos 
bahianos. 

O Sa. NuN&s MACRADo:-Nem ha depositas 
que fazem presidentes. 

o Sa. JuNQUElllA:-Senhores, a Bahia é con
ciliadora ante Sa1<:Ula : antes que os senhores 
estabelecessem a sua polit.ica, nós já eramos 
conciliadores. 

VAatos SENHoa&s dirigem apartes ao orador. 
O Sa. PaEStDENTE:-Eu não posso consentir 

que a discussão coutlnue assim. 
O Sa. JONQo&IaA.: - Eu não siio da ordem : 

quando o.; outros falliir), eu os deixo fallar ; 
tanto tr&.balb•J commig') I não mereco a bl)nra de 
me · vér ai) rnesmo tempo interpellado por tão 
nobres oradores. 

Sr. presidanltl, eu adopto o ~ystllma da conci
liaç:\o; é o syst~tna do lll>!li coração, é o systama 
do christiaiJi;;mo. (.-tpoi'.ldo,·.) E' neces~ar:io sermos 
t •1 lerautes. Ora, eu já dll>Se nesta casa muitas 
veze~ 'jUe o Brazil e~i.l. dividido em dous grandeiJ 
partidos; não pódtl deixar de ser a~sim ; eu já 
disse no anno passado qufl o paíz deve ser bem 
dividido em <.IOtlS partidos; mas que todos vizem 
an bem do paiz; mas aquellds que estão no poJer 
não _confião nos outros e vice-versa. Quando um 
partido que llstá deba1xo respeita os que estão de 
cima, então é quo ha conciliaçii·> ; quando os que 
estão dolbaix:o respeitão os que estão no pod~r. e 
deix!io goverMr o paiz, e appellão para a imprensa, 
tribuna e opinião publica, e quando não ba perse
gtliçào, então temos a conciliação. Note mesmo o 
nobre deputado que no nosso paiz as opiniões são 
muito rapidamente modificadas; quasi que não ha 
tempo de pairar em urn lllgar : somos sempre le· 
vados de idéas novas, em um paiz cuja vegetaçiio 
é muito fortt>, e cnjo sol é tão quente. Então é 
necessario que respeitemos muito as opiniões de 
hcmtem, porque hoje podem ser encaradas de outra 
maneira, e por isso náo vale a pena de sermos into
lerantes e perseguidores, nem facciosos, não de
vendo portanto recorrer :\s armas, salvo o casus 
(a!,rfl!ri.Y, que cada um entende com() quer ; mas eu 
entendo que é quando o estado já está em disso. 
lução, q11ando já não ha outro meio de se salvar 
o paiz, e não por causas de pequena monta, que 
as imaginações graduiio a seu hei-prazer. 

Portanto, doixemos lá o Stlnado, senhores ; ella 
é mui digno de respeito. e mesmo tem votado 
comnoscu muitas vez~s. A maioria do senado tem 
sido a maiori11 desta camara. Para que havemos 
de estar a dizer que o senado que apresentou o 
projecto tem por fim lograr· nos? Não ha tal. 
Cada um faça o seu dever : tratemos da lei da 
guarda nacional, formulemol-a, vA para lá; se não 
passar em uma sessão passará em outra; cada 
um faça o seu dever. Já houve tempo em que 
lizerão do senado o que quizarão; então não 
tiveriio a cor>tgem que devião ter para sust'!lntar 
o seu posto. Não queiramos tambem aniquillar o 
senado; não vamos perscrutar as suas intenções. 

O Sa. R. oos SA..~Tos:-Não é do senado, é de 
um dos membro'! delle. 

O Sa. JuNQU&lRA.:-Mas de um membro mesmo 
não devemos inttlrpretar mal as suas intenções. 
Quanto mais respeitado fór o senado entre nós e 
Vlce-ver.-a, mas consolidado ficará o governo re· 
presentalivo. Quanto mais respeitado fór o senado, 
mais respeitados :~eremos nós tambem ; porque, se 
a camara deixar-se levar de idé"s apaixonadas, e 
deixar o senado de rojo, ha de ser ephemera essa 
vantugem, e quem festejar nessa occasião a ca
mara dos deputados, ha de ser o mesmo que a ha 
de apedrejar dahi a alguns dias. 

O Sa. R. Dos S.t..>n'os:-Não se trata de desres
peitar o senado. 

O Sa. JoNQUEIBA:-Pois então estão commigo, 
rnas houve um membro que chamou logração. 

Uv Sa. DEPUTADO:-Isto é conciliação. 
O Sa. Jtm:QUEilU.: -Ah I estamos portanto de 

accordo na maior parte, no complexo das nossas 
idéas. 

Quanto ao mais, torno a repetir que a Bahia 
é que é eminentemente conciliadora ainda antes 
que os senhores hasteassem este estandarte ; 
olhem !)ara o presidente, e vejio se a Bahia não 
é conciliadora. 

O Sa. R. oos SANTos :-E gosta bem disto 7 
O Sa. JoNQ11B:IBA:-Gosto da con~iliaçio. 



Câmara dos Deputados- Impresso em 13/01/2015 16:53- Página 14 de 20 

398 SESS..\0 .EM i8 DE JUNHO DE 1846 

Sr. presid,;,nto, vamos trabalhar na lei da 
guarda naciona~; é nec"s~ario 9ue faç.amos alguma 
co usa . Esta 1,..1 e v1t.al. Depo1s temos do anuulhr 
a lei do conselllo de e:;tado. 

O SR. R. nos SANTOs : -Annullar, não: modi
ficar, sim. 

O Ss. Ju:NQUEIR.&.:-Se a conciliação exige agora 
outra cousa, não sei; mas pelas idéas proclatoadas 
e repetidas pelos Srs. deputados, o conselho de 
estado é nullo. 

O SR. R. no~ S.&.NTOs :--Não é assim. 
O SR. JUNQUEIRA :-.•. os primeiros forão an

n•lllados, porque cão erão pessoas com quem se 
contasse, ou jã estavão corroído,; da ferrul);em 
da antignallla: era preciso gente nova. Eu concluo, 
Sr. prPsldente, que quando nã<l haja a concUiação 
completa, haja ao menos boa fé e justiça nos 
parti•ios. 

O Sr. Nunel!l 1\J:achado :-A maneira por
que tem sido encarado o objecto me obriga a 
explicar-me. 

Eu julguei, Sr. presidente, motivar o adiamento 
com rAzões muito plausi\•eis. Eu argumentava 
desta maneira :-que, se o paiz reclamava uma 
medida, como, IJOr exemplo, o projecto que se 
discute, era neceseario procurar um meio Je o 
tornar E-fiectivo ; mas, visto que os poderes do 
estado sa não dàv as mãos para realisar essas 
medid~s, e, pelo contrario, uma lei de el~ições, 
que deve ter um caracter permanente, se quer 
converter em uma lei interina, á espera do que 

"o tempo possa dar, parecia melhvr nada então 
fazer-se. 

Ora, isto pôde não parecer razoavel a algum 
Sr. deputado, mas eu assentava ter direito a 
que respeitassem as o1inhae intenções. Eu não 
prc;~curei descot tina r as intP.nÇÕP.S do senado ; o 
que d1~se é que não me parecia conveniente o 
procedimento que ia tendo o senado ; não attribui 
intenções nenhumas nem a um nem a todos os 
membros ; e como é que se tem affirmado que 
nós queremos argumentar, não com razões, mas 
procurando perscrutar as intenções do senado e 
de um ou outro senador t 

Sr. presidente, eu estou admirado com o que 
tenho ouvido dP.sde algum tt:mpo a esta parte, 
principalmente hoje nesta casa. Tomando como 
prophetica a opinião de alguns oradores do outro 
lado da casa, eu quasi me vejo na necessiu.sde 
de reuunciar ao que . tenho aprendido. Até hoje 
eu estava convencido de que o syiltema reprtl· 
sentativo era o ~ystema das opiniões, que lutao e 
relutão até se apoderarem do poder e obterem 1\ 
sancção do paiz, cabendo ãquelle que consegue 
obter 11 aJ)provaçi'io do paiz e se constitue em 
maioria o direito de dirigir o governo do paiz. 
Julguei que isto. era principio tão sabido como 
corrente, e que não era possível contestai-o. 
Entretanto, Sr. presidente, vejo hoje contestar 
este principio : enteude-se que du11s opioiõ~s 
oppostas, inteiramente antipodas, se podP.m unir 
e governar o pa.iz. E' para mim novo este prin· 
ci~io_,_ e por maia respeito que eu consagre ás 
opm10es dos nobres deputados que assim se têm 
pronunciado, eu não posso comprehender seme
lhante systema ;_ não sei como possa haver um 
governo composto de membros cada um·pensando 
de seu modo, professando principies inteiramente 
diversos e oppostos. Se isto é possível, os noi)res 
deputa~os que procurem adquu~r a maioria que 
perderao e venhao governar o palz desta maneira: 
eu quererei aprender co:n ellcs. E:uretõnto o 
que vejo é que factos e factos repetidos desmentem 
as doutrinas dos nobres deputados. 

O nobre deputado por Goyaz, em vez de com· 
bater o meu requerimento, não procurou senão 
dar palmatoado\s na camara I 

Sr. presidente, é bom, liobretndo no terceiro 

anno da legisolatura, lanç >l r do alto da tribuna 
estas palavras que vão repercutir nas províncias ; 
é b·:m bom procurar assim fallar para o povo, 
e apres~. ntt\r·s':l como um prototypo de sabedoria, 
de patriuti,.mo e d6 amor ao paiz Entretanto 
peço licença ao nobre d~putado para lhe pedir 
que se sirva mostrar-nos em que esses parlamentos 
de outros paizes qu<l são todos os dias trazidos 
aqui, e muito bem trazi.ios como exemplo, se 
distingliem melhor do parlamento brazileiro. Eu 
não o vejo. O nobre deputado entende qu'l não 
valia oada hoje que a camara tivE>sse habilitado 
o gov<:rno com ~s leis annuas consideradas ne
cP.ssarias pdo mesmo g•Jverno para que a admi
nistraç,,o possa marchar. Entendeu-se que não 
valia nada isso, e só porque um deputado a!Jre
sentou Utba emenda a um projecto para o qual 
se disse que o governo e a camara olhavão com 
indiffclrença, ~ó por isso o nobre deputado entendau 
dever reprebender a camara dos daputados. 

Sr. presidente. eu ju!g;:; que em vez de dotar
mos o paiz com leis mal pensadas, mal calculadas, 
é melhor niio fazer lei nenh11ma. Se o nobre 
deputado censura a carnara por um lado pela 
discussão que vai tendo o nctual projecto; se a 
accusa de iudifferent,, como estranha que se 
procure e,•itar as ct'lnsequencias desses indifferen
tismo f Como censura que, querendo-se evitar as 
consequencias de,;ta indifferença, se proponha o 
adiamento do projecto? 

Eu direi ao nobre deputado de Goyaz que eUQ 
mal me comprehendeu. O nobre deputado que 
tem idéas especiaes em politica, manifestou na 
casa a opinião que por nosso procedimento 
haviamos pr<lvado ao paiz que ni\o eramos apt<ls, 
nem proprios para o systema que nos rege. Eu 
dis,;e que o nobre deput~do fallava com o coração 
na mão, e o nobre deputado entendllu que havia 
aqui uma reserva, que eu tinha algum pensa
mento sinistro a seu respeito ; entret11nto en não 
quiz senão chamar o nobre deputado d~ franco, 
que dizia o que sentia ... 

Eu não posso continuar : voto pelo adia
mento. 

o Sr. Souza l\J"arttn•:- Não assiati ao 
principio do debate que se suscitou ao apre~entar
se o requerimento que se discute : e por is~o não 
poderei responder a todos os argumentos que se 
produzirão para o apoiar; mas nlio pollsO, Sr. 
presidente, deixar de lastimar que apparP.cerise 
um semelbanta incidente, que veio perturb11r a 
urdem e marcha regular da discussão relativa á 
lei das ~u!lrdas nacionaes, que nos tem occupado 
em todo!! este11 dias pas•ados, e que nos devia 
continuar a occupar na presente Stlssão. Era esta 
na verdade uma discussão que parecia ter mar
chado com toda a regularidade que se podia 
esp,;rar ; de um e outro lado da camata se apre· 
sentavão reflexões e emendas sobre os varios 
artigos da lei, m!'ls despidas de paixões, de 
rancores de partido. Era sem duvida a disposição 
a mais favorH.vel que podP.rnos deseja~ para as 
discussões de nossa casa. Mas a l'ppartçao deste 
requerimento, Sr. presidente, que veio atropellar 
a ordem da discussão, produzia uma nova tor
rente de idéas, um novo excitamento de paixões 
muito diversas daquellas que era mister serem 
habitualmente mantidas na camara para a regu
laridade dos seus trabalhos. E11 pllrtanto não 
posso deixar de deplorar este incidente, e esti
maria muito que os nobres deputados quando 
houvessem de apresentar nn casa idéas, propo
siç&es ou. moções, cujo effe!to inf~llivel é produzir 
t:Jda esta azafama, todo este excttRmento, ponde
rassem m11ito nas consequencias que dahi poJem 
resultar em damno do paiz, nas obri$a~ões que 
temos contrahido com os nossos const1tu10tes, e 
no motivo por que fomos eleitos representantes 
da nação, e enviados pelos eleitores para os 
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virmos representar 11esta camara. Creio que não 
é senão para trabalharmos com calma e refi~xiio 
sabre os grandes ohjectos de int&resse da nos;sa 
patria, e não para estarmos continuame .. te oc· 
cupados em excitar paixões de um e outro lado 
da camara, de um e outro partido politico em 
que infelizmente se acha dividida a nossa po · 
pulação. 

Nas discussões do parlamento ha momentos 
proprios de discutir a política do paiz; entre 
nós se tem admittido esta discussão nu voto de 
graças e na discussão do primeiro artigo da lei 
do orç:1mento e das leis de fixaçào de forças de 
terra e mar. Esta~: diversas occasiões são as 
opportunas para se tratar da politica ; mas 
quando se trata da discussão de leis ordinarias, 
de tal importancia como esta, chamar para tllas 
questões políticas. me parece inteiramente desar· 
razoad•l e fóra da marcha regular dos parlamentos. 
{Apoiados.) 
Diss~ o nobre deputado que propóz o adiamento, 

e tambem nisto foi seguido pelo nobre deputado 
por Minas, que sustentou que o adiamento era 
necessario, por']ue o senado queria sondar a 
opinião da camara dos d6putados, e era preciso 
que puzessemos em guarda, e tambem procuras· 
semos perscrutar a opiuião da camara dos sena
dores. Nã:o pude comprehender a força desta 
argume11tação. Primeiro que tudo, qual é o 
documento que temos de que o senado qu~r sond!ir 
a c amara dos deputados ! Em segundo lugar, 
se al!sim acontecesse, o que nos importava 1sso 
para deixarmos do cumprir os nossos deveres ? 
Pois a opinião ou o procedimento do senado 
ácerca do que havemos de praticar sobre tal 
materia é que ha d" regular a marcha dos nos~os 
dev6res e obrigações a esta camara? A cu rio · 
sidade dos se .. adores para aventar ou rastrar 
nossas int~nções ha de produzir o f:ffdto de 
perturbar !I regularidade das nossas discussões? 

Supponho que tudo o motivo deFta suspeita foi 
um projecto apresentado por um nobre senador, 
membro da minoria daquella camara, que pro· 
punha a adopção do projecto de lei de eleições, 
que tinha ido desta camara sem emendas, salvo 
sómente a de um artigo do mesmo projecto. Eu 
tenhv estado adnlirado da importancia que se <:teu 
a este facto. A camnra do senado nomeou ou já 
~st:1va nomeada UUla commi~são de sua maioria 
para apresent:lr um projecto ou parecer sobre 
aquella lei; ella apresentou es~e parecer bastanttl 
exten80 e deduzido, comprehendendo muitos artigos 
novos, e emenda!\ additivas ou substitutivas ao 
proj•!Cto de J-.i da camara dos d .. putados; e depois 
um membro da minona do senado apres~nt..u um 
voto seu e singular a respeito do mtswo pruj.,cto 
de lei, requerrndo que fv s~e todo elle approvado, 
excepto um artigo, e cs nobres deputados que têm 
fallado na materia personalisào o s•mado uo 
membro da minoria, fa:::endo contra aquella camara 
invectivas injustas, que nem mesmo erào rnere· 
cidas pelo nobre senador que apresentou o seu 
voto singular. Eu tenho ficado admirado d:l excen· 
tricidade de semelhante discussão. InvectiVIiS e 
invectivas muito fortes e acrimoniosas se fizerão 
contra a outra Climara, accusada de querer sondar 
ou perscrutar as preter.ções desta ; e em :;ue s:a 
funda toda esta suspeita de tão horroroso crime ? 
Na opinião ou voto singular de um membro da 
minoria do senado, que propóz um projeeto ou 
antes fez uma muçiio que 011 opinião dos nobrt:s 
deputados pôde produz1r os d11mnosos effdtos que 
elle,; fantasião I 1 Não pôde haver , senhores , 
injustiça m11ior pr<~ticaàa contra o senado l Eu 
entendo que quando !allarmos aqui a respeito do 
procedimento da outra camara, deve ser com muita 
madureza e comedimento. Não lhe dev.;mos lançar 
proposições injustas , nem attribuir-lhe factos 
inexactos, nem co11.sas que possão desairar uma 
corporação tão respeitavel como ella é. E' da 

harmonia das duas camaras que podem sahir l11is 
uteis ao paiz ; mas quar~<in uma excitar as paixões 
contra outra, niio poderá hav.' r conformidade nem 
ajustes de opiniões diverg€ntes. Assim nó:> iríamos 
ern diametral opposiçào á politrca que o governo 
por orgão dos sous ministros tem enunciado nesta 
camara ; elle tem declarado solemnemente que 
quer a política da conciliação dos partidos ; mas 
pare~e que esses nobres deputados que sustentão 
o adJame11to o que querem é só excitar as paixões 
dos partidos , e tornar inconciliilveis as duas 
camaras do parhmento. (Apoiados.) 

O SI<. N. MA.,~HADO:- Para que? 
O Sn. SouzA MARTINs:- Niio sei, refiro·me aos 

factos. 
Disse o nobre deputado que não se deve discutir 

est.~ lei emquanto o senado não approvar a outra 
ácerca das eleições I Oh I Sr. presidente, pois nós 
; a vemos de obrigar o senado a cumprir com o seu 
dever, deix11ndo nós de cumprir c.:>m o nosso ? E' 
uma maneira sem duvida extraordin,.ria para fazer 
a outra camara cumprir com aquillo que é seu 
dever dando-lhe nós o exemplo de faltar ao 
nosso. 

Mas o governo deseja hoje pôr em pratica a 
política da conciliação. Parece·me que é esse um 
principio de elevada sabedoria: e nas circum· 
stnncias presentes (apoiados; é demais.de grande 
opportunidade, porque quando dons partidos 
poli ticos têm chegado aos excessos de rancor e 
O<liusidade de que temos presenciado tão deplo
raveis exemplos nos ultimas annos, é sábia e 
prudente a politica do governo que procura aplacar 
e ml)derar os furores · des~es partidos para que 
não perturbem a ordem e a paz publica. 

Mas o nobre deputado q~Ae fez; o requerimento 
di sse, e outro nobre deputado por Minas o repeti o: 
-é uma illusiio e uma verdadeira lo~rnção essa 
política da conciliação, porque, se~undo a indole 
do. r«gimento corrstitucionlll, sempre ouvi dizer 
que devem haver dous ou mais partidos políticos, 
e que quando um está em maioria é esse o que deve 
governar; e quando o partido opposto que se acha 
em minoria vai ganhando terreno e se torna em 
maioria, então este deve pela sua vez entrar err. 
funcções. - Por consequencia esta política de 
conciliação, di~se o nobre deputado, é uma illusão 
no gcverno con~titucional. 

Sr. president~. é v·~rdade que os governos 
con ,ti tucionae~ siio os governos das maioria~. As 
maiorias da>~ camaraa em r .. gra !IÃO as que Cor· 
mulão a politicll do paiz e qu~ i11ftuem para que 
se sentem nas cadenas ministerittes individuas 
que adopt.i.o a sua politica e lhe dêm todo o 
d~stmvoivimento con veuien~e. Isto em r1gor é 
ex11cto ; mas, senhores, a política qne o mimsterio 
tem apregoa•Jo não é contraria a estes princip10s 
do jtuverno constitucional. O que o mini11terio 
deseja, segundo tenho podido deprehender das 
proposições dos ministros nesta camara, e que, 
supposto os ministros sigão a mesma politica da 
maioria, comtudo não querem conservar nos 
empregos de importancia e de influencia o~ homens 
de principias ou de caracter exaltado e rancorosos, 
qu~ possão usar . da sua autoridade e da sua 
mfiuencia par:~. esmagar os seus contrarias e 
satisfazer pa;xões individuaes acobertados com o 
manto d~ autoridadd ; querem para ~:sses empregos 
homens de certa moderação de princípios, de certa 
imparcialida<ie de caracter, afim de que se admi
nistre justiça imparcial, e não haja ae continuar 
a exacHbação das paixões de um ou outro lado 
siimenLada pela influencia dos delegados do go
verno. Parece que os nobres deputados da maioria 
não são sinceros. 

O Sa. R. Dos SANTos: -o nobre deputado não 
tem direito para dizer isto. 

O Sa. Souz.a. M.uttlNS: - Vou apresentar os 
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factos ; não suspeito das intençõE:s de ninguem ; 
mas os factos são do domiuio da camara e da 
tribuna. 

O Sa. D. M.t..NOEL~-vs. di1.endo. 
O Sa. Souz.o.. MARTlNs:-Digo e repito-parece.me 

que não são sinceros quando dizem querer a con
ciliação, e so mesmo tempo .•• 

O SR. R. nos SANTos:-0 nobre deputado não 
pôde duvidar da sinceridade dos membros desta 
ca~a. 

O SR. SouzA MARTJNs:-Regulo-me pelos factos. 
O nobre deputado por Minas di!lsa hontem nesta 
casa que se o governo den1ittisse o presidente de 
Minas, pareceria isto até uma trai<;ão. Mas, 
senhores, o que significa esta expres~ão do nobre 
deputado ? Querera dizer que o governo nã, póde 
demittir um pre~idente de provinda sem infringir 
o principio da conciliação ; a que o actual presi · 
dente de Minas é o homem ne.::essario, unico que 
pôde governar aquelln provinda segundo e~se 
principio? Quando, senhores, esse presidente de 
Minas é filho da mesma província, e é perten
cente, por seus princípios a um dos partidos do· 
minantes na mesma província. não seria talvez 
mais prudente que o gGverno procurasse um outro 
individuo de uma outra provincia que tivesse 
principio& mais moderados, e não participasse do 
me~mos resentimentos e paixões do partido poli ti co 
a que pertencem os nobres deputados daquella 
província 'f · 

Ora, á vista disto, como se póde dizer que os 
nobres deputados querem a conciliação? Os 
factos que se passão não o mostrão. Pois se se 
diz que o governo não deve nem demittir um 
prestclente de província sem ser traidor, o que 
se quer é se conservem taes presidentes que 
agradem a um partido que predomina negta 
camara ; que o governo não tenha mais a liberdade 
de demittir e nomear livremente os presidentes ; 
emfhn que a c&.mara imponha presidentes do seu 
gosto ao governo, a quem pela constituição per· 
tence esta attribuição. 

U!ol Sa. DEPOTAno:-Não foi esta a intenção do 
Sr. Marinho. 

O Sa. SouzA MAaTINS:-Ouvi suas palavras. 
O SR. R. DOS SANTos; -Elle disse só que seria 

absurdo. 
O Sa. D. MANOEL: - Elle disse que seria 

traição. 
O Sa. R. Dos SANTos:- Se confiasse a 

administração da provincia a homem de outros 
principias, então certam'lnte era traição. 

O SR. SouzA. MARTtNs:-S•mhores, em qualqu11r 
partido polltlco ha muitos homen;; que podem 
governar provinci'ls, uns mais moderados e pru
dentes, outros de caracter apaixouado, cegcs 
pa.-tidarios dos seus eo-religionarios políticos; por 
conseqnencia o go<erno deve ter ampla liberdade 
pura escolher entre os diversos membros de su11 
opinião os que julgou· mais prudentes, mais dis
creto!' e mais convenientes para administrar as 
provmc1as em taes e taes circumstancias. Mas 
querem os nobres deputados que Cl g<>verno não 
possa mudar tal individuo de uma presh:encia S~!JI 
ser traidor .•. 

política de conciliação? Creio, Sr. presidente, 
que o presidente de Pernambuco se deixou apode
rar das paixões de um dos partidos politícos que 
ora dümina naqueUa provincis.. 

ALGuNs SENH.:JREs:-Está enganado. 
O SI(. SouzA MARTINs:-Não é nesta.; circam

stancias que um presidsntf\ pôde representar a 
politica do governo qufl quer conclliaçíio. 

O Sa. Pa~o:~IDENTE: -Eu rogo ao nobre deputado 
que se cinja á materia. 

O Sa. NuNES MACIIADO :-Falle, falle. 
O da. WANDERLEY:-Pois o Sr. presidente diz 

que não póde fallar, a o nobre deputado Jiz 
que falle I 

O Sa. SouzA MAaTINs:-Eu não de!'\ejo excitar 
paixões, e muito sinto que os nobres deputados 
de Pernambuco se mostrem tão exacerbados ; 
mas desejo sómenLe lembrar que os nobres depu
tados que são ministeriaes e querem apoiar o 
gabinete devem confal·mar-se com a política que 
o governo tem apregoado nesta ea~a ; e para 
que o governo faça isto não devem se escanda· 
lisar de que elle demitta -'.Ste ou. aque\le presi
dente, este ou aquelle empregado da administração 
que oào fõr conveniente para executar a politica 
de conciliação que o governo tem em vista. 

O SR.. N. MACHADO:-Não faz jogo comnosco; 
Sr. Souza MarLios, á nossa custa não joga. 

O Sa. SouzA Mt.RTINs: - Ntio comprehendo o 
aparte do nobre deputado ; niio entendo o que é 
fazer jugo ; digo o que sinto. E11 suppoullo que 
todos o:! que querem apoiar de boa fé o pro
gramma politico do governo reconhecem que não 
se devem importar que o governo demitta um 
ou outro presidente de província ou chefe de 
policia de opiniões mais exageradas, e improprios 
para execut:~rem o pro~ramma do governo. 

O Sa. NuNES MACHAD0:-0 governo que governe 
o paiz como entender. 

O SR. SouzA MARTINs: - O requerimento do 
nobre deputado tem por fim adiar 11 lei da guarda 
nacional que s~ .iiscute ; uão sei por quE~ razo\o, 
não o posso compr~hender. Uma lei de guardAs 
nacionaes não ó uma n~cessidade reconhecida ha 
muito pel, , paiz e tantAs veze~ ro>cf\mmcndAda 
nos relatorios do:~ ministros da coróa ? Se é assim, 
como havemos de intcrromp~r esta discus~i\o para 
nos occuparmos de dio~cuasÕ•S politico&s, que só 
servem de ex.,lltar aa paix•)es d11 uns contra outros 
deputatios, de umn camara cCJnlra a outra, e 
propagal-as pP.las província~? To.loa nós d~ve· 
mos-nos resq~nar t\s circumstancia~, á posição 
actual do paiz. Creio qutl tant•> o autor do 
r"queriment•> como os q1te o têm sustentado não 
podem entender que haja entre nós um partido 
tal que não dependa da influencia e protecçào do 
govemo para obter seu -vencimento nas e\eiçôes, 
e que na posição em que se aehão as causas 
todos os partidos se devem abrigar á sombra do 
governo, ao favor da sua protecção, para pode· 
rem exprimir com liberdade a sua opiuiiio nas 
eleições. 

O Sa. Lnp:&s NETTO:- Faça serviços antes. 
O Sa. SC'UZA MARTINS: -E' esta a nossa obri· 

U11 Sa. DEPtrr.\Do:-Ninguem quer tal cousa. 
O Sa. SouzA MARTINs:-E' o que ouvi na camara· 

e creio que tambem foi ouvido por todos os 
senhores ••. 

gação: tr:cbalhemos de accordo com o governo; 
para isso é que nos mandárão para aqui, e não 
para et>tarmos em continua luta e recriminações 
odiosas de uns contra os outros. Portanto d~clllrO 

li ar-se com seus adl"ersarios, e combinar· as suas 
opiniões com as nosgato, certos de que aquillo que 
não puderem obter por o~<ta conciliação, não o 
podem obter por meios violentos. I 
que os nobres deputaâos devem procurar concí· 

OUTRO SR. DEPUTADO:-Està enganado. 
O SR.' SouzA Mo\RTINS;-Assim, se se d<'mittir o 

presidente de Pernambuco, apparecerá talvez uma 
r~::lamaçào semelhante da parte dos Srs. depu
tados daquella província; e será isto querer a 

Ux Sa. DxPtn'Ano:- Ninguem q~:er meios vio· 
lentos. 
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O SR. Svuz~ 'MAltTINS: -O meio legitimo de 

vencer qualquer opinião ou doutrina politica 
contraria é a constancia, é a moderação nos 
princípios, é a força e vigor da lo~ica e do racio
cínio; é assim que as opiniões politil:as, excluídas 
do poder. podem triumphar do paiz, e não .por 
meio da exaltação e violencia das paixões expri
midas nesta camarH, já contra os indi'lliduos, e já 
coutra o senado. Dabi só póde r esultar a disso
lução da socit>dade , os combates n~ tribuna, as 
violencias pessoae~ fóra da camara, e talvez as 
revoluçõt-s e a anarchia ern todo o paiz. 

O Sn. R i·DRIGUI!:S nos SANTOS:- O senhor é que 
está excitando as paixões. 

O SR. SouzA MARTINS:- Eu estou longe de o 
querer , estou aconselhando, pelo contrario, que 
n ão se entreguem á veht:!mencia dellas , e que 
abracem sinceramente o programma da conci
liação. 

O Sn. NuN~s MACHADO:- Eu não queN. 
O SR. SouzA MAR'i'INS:- Que o nobre deputado 

são quer eu ja sabia , porque o tem dito mais 
vezes na casa ; mas desejo convencêl·u lie que 
deve querer; isto é, dese jo convencêl-o de que <3 
do nosso interesse e do int•lresse dos nobres depu
tados combinar-nos em nossas opiniõ.;s para b em 
do paiz .•.. 

O SR. NUNES i.\iAciiAD'J : - N iio preciso dos seus 
conselhos. Quem lhe encommendou o sermão que 
lh'o pagt\e. 

O Sa. WANDERLEY : - Ora isto I Não dei:tiio o 
homem fallar. 

O Sa. Souz"- MARTINS:- • . . . e fazer reflectir 
que da c~tnducta contraria não lhes pôde provir 
bem algum . Como os ll t• bres deputados já devem 
ter esta experiencia pela histeria do passado, 
entendi que era conl'eniente faz~?r - lbl"s ~stas P•ln · 
derações, para qu"' os nobres deputados se con
venção di~t0, e tlle\bern reconheçãu que a conducta 
dEl al~uns senhores da ruaivria da caman devia 
IIP-r outra mai~ prudente e r~fiectida ; nílo procu
rando estas discussões apaixonadas: mas, pelo 
contrario, continuando no~;sos trabalhos r.aclt1ca 
e tranquillamente. P·>r consequencia, é do inte· 
re~ s·~ dos chefes da maiorie acalmar as di~cussÕés, 
usar de mod ~ração, talv~z de uma conducta firm e 
e prudente no seu proct~der; mas não app<,llar ao 
e1wtamento uas paixões rancorosas. -

Parece-me ter dito sufficiente para p~rsuaàir aos 
nobres deputad•.>S de que niio d .;vem h nje inter
ron•per a di~cus~ão da lei das guardas nacionaes, 
para cx~itar estas discussões odiosns. RP.p•to o 
4 ue j:l. tlisse: o que nos r.onvérn a nós todos é 
prolllover o iuteresse do ~·aiz, concíli~r os esp1ritos 
divergent~s, e a t1optar a politil"a formulada pelo 
gabinete. 

Trabalhemos de accordo com elle nas leis im· 
portantes que se intenta fazer passar, ou que se 
acharem convenientt s ao bem do paiz. E' a n1archa 
que convém a todos os lados da camara n'IS cir· 
cumstancias actuaes. Portanto voto contra o adia· 
mento. 

O Sa. A.'ITÃo cede a palavra. 
O Sn. FaANÇA LEITE cede a palavra. 
O Sr. Lhnpo <le .A.breu:-Eu não me pro

punha fallar sobre o adiamento que agora se 
discute; mas tenh() ouvido propusic;ões taes, que 
entendo que faltaria ao meu de-.er se por ven~ura 
resumid,;mente niio e:tpuzesse a minha opinião 
algumas das proposições emittidas. Quem ultima
mente me precedeu a fallar, foi o nobre deputado 
do Piauhy, que emittio princípios, com os quats 
me não posso de maneira alguma. conformar, 
porque entendo que admittidoa elles, nãl) havia 
por certo governo possivel (apoiados) : e até estou 

TOJ(O 1 

certo de que não é este o modo por que o nobre 
deputado desejaria que o paiz se dirigisse. 

Principiarei, Sr. presidente, pot declarar QU'l 
vot0 contra o adiamento. E:~tendo que o projecto 
de !ei que . trata de ro>ft,rmar a lei das guardas 
nactonaes e de absnluta nflcP.ssidade. 

Um nobr~ deputado da Bahia pareceu coovir em 
que a política da conciliação tem sid:> seguida 
pelo ministerío ; e querendo demonstrar está pro
posição, allegou como prova que o presidente da 
sua provincia pertencia a opposição. 

_Eu de~o e:tplicar-me ~ ~ste _respeito, porque 
nao deseJo que sobre o m1n1SterJO a que pertenci, 
po;;sa recahir a censura de insensato (apoiados) 
conservando um presidente que estava persuadido 
que pertencia á opposição ou de ser traidor 
(apoiados) aos ~eus amigos políticos e aos seus 
pnncipios, o que seria ainda peior. (Apoiados.j 

Quando o nobre deputado por Minas Geraes, 
meu amigo, declarou hontem que o ministerio que 
chamasse para os cargos importantes de confiança 
ho,.Jens que pertences -em a opiniões oppostas 
seria um ministerio traidor, entendo eu que disse 
uma verdade (apoiados) 

O SR. D. MANOEL: - Não foi · assim que 
disse. 

O Sn. LntPO:- . .. não porque elle suppuzesse 
ne~se ministerio a intenção de trabir a corôa ou 
o paiz, mas porque nesse ca~o elle estava per
suadido, como eu estou, de que tal mioisterio 
seria traidor aos seus a:nigos políticos, e aos 
princípios que tinha emittido, procedendo de um 
rnodo tão injudicioso na nomeação dos seus 
d~!Agados na::~ províncias. 

E' por esta maneira que entendo d <'! Ver explicar 
a proposição do nobre deputado por Min11s, a que 
me l'efiro. (Apoiados) 

Outra proposição emittio o nobre deputado do 
Piauhy, e foi que a política da conciliação tinha 
sido pr<lclamada pelo mioisterio de 2 de Maio. 
Eu declaro, Sr. presidente, que desde que entrei 
pna o ministerio procurei realisar essa política, 
não como a entendern os n obros deputados, mas 
como eu a comprebendo. (Apoiados.} 

O SR. Fli:RRAZ : - Como é que nós a enten
demc;<> ? 

O SR. LIMPO:- Sr. presidente. eu ~ntendo que 
todas as opiniões devem ser protegidas. dllvem 
achar toda a liberdade (apoiados ; muito bem), 
par '' que pi)SSI\o regularmente triumphar, e ganhar 
o governo do paiz. E' por esta razão que roi 
sempre minha intima convicção de que as opiniÕOi 
podião enunciar-se e di!1cut1r-se livremente pela 
imprensa. encontrando prc•tecçlio em vez de serem 
perseguidas ou fllsse por leis propostas pelo 
governo, ou fosse por me.iidas da administração 
aconselhadas pelu _mesmo g~verno . SeJ?hp~es , 
apontai-me um proJecto de let que fosse tDICtado 
pelo minlst.;rio a que pertenci (apoiados), do 
qual se pudesse 11uspeitar que tendta a pór pêas 
á imprensa (apoiados) ; apontai uma !~Dica pro· 
videncia administrativa desse ministeno da qual 
se pudes~e suspeitar que esse ministeri_o tinha 
intenção alguma de perseguir ou de subJugar a 
imprensa tirando a força que a imprensa deye 
ter (apoiados); não apontarei"' uma só. Eu entend1a. 
e ainda ente11do, que os diff~rentes interesses da 
socitJdade devdm ser representados no parlamento 
(apoiado~), e que uma lei de eleições deve, 
longo de trar.car as portas do parlamento a essea 
differentes inter<!sses, pelo contrario franq:uear· 
\ht~s a representaçã., no parlamento. Aponta1 uma 
lei, ou uma medida Jl) gvvcruo que pos,;a O\)pór 
,, esta <' piniã•>. Eu vos ap;mto pe\" contrano o 
projecto de lei qut~ foi iniciado nesta cam_ara,_ e 
que ora pende da ctiscu~são df? aeoado. Nao s~o 
todas as tendP.ncias desse prOJecto as q~e provao 
que o partido politieo a que pertenço !lese) a acabar 

i1 
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ardentemente com o decreto de 4 de Maio que 
regula actualmente as eleições, e q11a sejào repre
sentad•>s no parl9mento os d!fferentes interesses 
sociaes 1 (Apoiados.) 

O Sa. SúuZA MARTINS ; - O projecto não é do 
governo. · 

O Sa. LIMPO:- O partido a que pertenço, disse 
e11, foi o que o apresentoa, e não foi combatido 
pelo ministerio a que pertenci ; antes me parece 
que foi eoadjundo. 

ALGUNS SEN!lvRES•- Foi combatido. 
O SR. D. M.\NOEL:-Nunca abrirão a boca; facto 

unico na historia parlamentar. 
O Sa. LIMPO:- T .Jdo o ministerio que deseja a 

conciliação sinceramente não deve tolerar qu<l o 
crime se · abrigue á sombra do seu partido (~poia
dos); disto estou convencido ; ora, ninguem melhor 
do que os senhores que proclamão hoje o ~ystema 
da concHiaçãil, tem provas autbentica;; de que o 
ministerlo a que eu pertenci nunca tolerou que 
o crime se abrigasse no seu partido. (Apoiados.) 
Lêde o rehtorio da rep;Lrtição da justiça que vos 
foi apresentado, e vereis que n~nhuma conside· 
ração obstou a que o miuisterio mandasse per
seguir o crime na conf.>rmidade das leis, sem 
consideração u\gum::t a que o individuo pudesse 
patentear a esta ou áqu!ll\a opinião política. 

O Sa. LoPES NETTo:- Diga-o Pernambuco. 
O SR. FEBRAz:-Diga-o AlagOas. 
O Sa. SouZA MARTIN$: -Diga-o Piauby. 
O Sa. LIMPO : -Eis-aqui, Sr. presidente, como 

póde qualquer ministerio praticar a conciliação 
St!m incorrer na justa censura de insensatez ou de 
traição aos principio!! que c• elevárão. (Apoiaàos.) 

O nobre deput.ado do Piouby, continuando a 
discorrer sobre esta msteria, disse que alguns 
Srs. d~putados pareciiio ter querido nos seus 
discursos pear as attribuições do governo, negan
do-lhe o direito de demittir livremente os presi
dentes de província ou outros empregados publicas, 
a quem seja licito demittir, e citou entre outros o 
presidente de Minas. 

S•mhores, tanto eu como todos os nobres depu
t ,ldos que He achiio nesta casa, estão muito louge 
de querer disputar ao ~,Jverno (apoi!ldos) o exer
cício de suas attribuiçõ.,s ; ma>~ nenhum do nOs 
renunciou ainda uem póde renunchr (apoiados) o 
direito de, praticado que seja qualquer acto pelo 
f!OVerno, ajuizar se elle está de accordo com os 
princípios que o govo:rno tem proclamado, e de 
regular, em c"nsequencia do juizo que formar, a 
sua conducta na Lnbuna. íApoiados.) 

O nobre deputado do Piauby di:~se : - nàa ha 
nos partidos homens moderados que possão sub· 
stituir taes e taes presidentes ?-Ninguem. o neg"; 
n1as seja· !De. licito perguntar se o presülente de 
uma provinc1a, que no exercício de suas funcções 
tem mostrado o respeito devido á constituição e 
ás le1s ; o presidente de uma província que no 
exercício de suas funcções tem desenvolvido es3a 
moderação que vós proclantais, muito antes de 
a terdes proclamado, deverá ser demittido ? Se 
assim f~r, s~ acaso o ministerio que proclama 
C'.JIUO prtncipto de governo a conciliação. demittir 
os. empregados que cumprem, que tiverem cum
prido seus deveres segundo os princípios procla
mad'ls, prova por ventura que quer conciliação 
ou dá motivo para suspeitar-se de que esses actos 
trabem os principias _proclamados? (Apoiados, 
mu1to b.ma.) Sem duVI.ia nenhuma que este juizo 
ftcarfl reservado áquelles que têm de concorrer 
com o governo para a marcha dos negocios pu
bllcos. Assim ê que muito bem póde acontecer 
que eatea pensem por certo modo, e supponhão 
que o aetual presidente de Miuas, por exemplo, 
tem desempenhado os seus deveres não aó como 

n lei exige, mas tambem de accordo com os 
princípios proclamados pelo governo, e póde o 
ministllrio pensar de diverso modo, e entender 
que este presidente não sati5[az as condiçõ .ls que 
o ministerio tem estabelecido para dirigir a 
p?\itica do paiz ; mas neste caso o que ha de 
re ·, u.ltar infallivelmente ha de ser a discordancia 
qut~ nãv apparecer entre os que pensão por um 
mc·.io, e o ministerio que pensa por outro, salvo 
s~ n ministerio puder convencsr que no acto que 
praticar na demissão que der, havia erro da 
par~e dos que entendião que ella não E>ra bem 
cabida. 

Pqrtanto digo eu que a prop ·Jsição enunci:lda 
pelo nobre deputado da Bahia, quando disse que 
o ministerio de .2 de Fevereiro tinha conservado na 
Bahia um 'lresidente 1ue pert~ncia á opposiçã.o, 
eu a rejeitu ... 

O Sa. D. MANOEL:-Disstl-o na casa um mi· 
uistro de estado, u Sr. Galviio. 

O Sa. LIMPo:-Rejeito, não admitto como ver
dadeira esta proposição do nobre deputado, e 
declaro (iue, se eu estivesse convencido de que o 
pr%idente d~t Bahia em vez de representar as 
opiniões do 1ninisterio a que tlve a honra de 
pertencer, representava opiniões oppostas a esse 
ministerio, no mesmo momento. no mesmo dia 
seria proposta por mim a sua demissão (apoiaàos); 
porque de outro modo entendo que não ba go
verno possivel. {.4.poi!ldos.) O governo que se
guisse outro syatema seria insensato, perfeita· 
mente insensato (~poiados), ou então seria mais 
do que is,_o, seria traidor aos principias que 
promettêra fazer observar. (Apoiados.) Declino 
portanto eemelhante proposição, e Jeclaro que, 
se o presidente actu.al da Bahia estava em op· 
posição ao mmisterio a que pertenci, seguia 
outros princípios, protegia outras optniões, quero 
dizer, trabalhav.L por fazer triumphar outras 
opi01ões, e1\ inteiumente o igljorP.i. 

O SR. MANOEL: - O Sr . Andréa não é capaz 
disso. . 

O Sa. LIMPo: -Quanto á política da conciliação, 
declaro tambem que a pratiqaei no sentido por 
que me tenho explicado. Se o mini~terio actuat 
pretende desenvolvêl-a neste mesmo seutido, en· 
tendo q_ua cumpre uma de suas mais sagradas 
obrigaço~s. satisfaz a utna das necessidades mais 
urga~1tes _do _paiz ; ma~ se elle entende que· 
conctbaçao-e entregar os cargos do conlhnça a 
:leus adversarios políticos .••. 

O Sa. D. MAsoEL:-Não tem por ora nenhum. 
O Sa. N. MA.cHAD<>:-Nem em princtpios 'l 
O SR. Lt14Po: - • . . . se o ministerio entende 

que a politiC>I da conciliação consiste em mudar 
todas os presidentes só pelo desejo da mudança, 
ainda quando_ não tenhão dado prova alguma 
dessa exageraçao, que reprovo. antel! pelo con
trario quando h .. uverem toJdas as provas de que 
elles tem satisfeito seus deveres, digo eu que 
não hei de adberir por fõrma alguma a semelhan te 
politica de conciliação, e direi que o ministerio 
não satisfaz nem ás suas obrigações, nem aos 
desejos do paiz, nem ao santimento, á consciencia 
de cada um de nós. (Apoiados.) 

O Sr. Lopes Netto:-Depois de esgotada 
a matelia p&lo nobre deputado por MinaP, cujo 
eloquente discur~o acabamos de ouvir, e quando 
a camara esta fatigada de uma discussão longa e 
animada, que por tantas horas lhe ha prendido 
a atte~•çáo, não me atreveria eu, eu, Sr. pre
sidente, a íallar agora >~e pudesse deixar de 
respoader ao trecho du discurso do nobre depu
tado ~el · • Piauby. relativll ao proced_imento da 
deputação de PP.rnambuco, nesta casa, e á ~<dmi
ni~tração do Sr. conselheiro C!lichorro da Gama 
naquella província, 
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E' a terceira ou quarta vez que os dignos 

membros da ex-()pposição acint~meote li0S pro
vocão a uma discussão destas, faze:1do allusões 
odiosas a nosso respeito : e comquanto não te
nhamos querido O'ó'ital-a, reclnmandn a <•Xhibição 
das prova,; competentes, hoje entendo que de
vemos promovêl-a da maneira mais positiva, para 
mostrarmos a notoria injustiçR com que os nossos 
adverNarios acoimão de perseguidora e violenta a 
politica abraçada pelo actual presidente de Per· 
nRmbuco, e teimão em con~iderar-nos menos leaes 
ao ministerio que apoiamos, e capazes de ter 
assim, nesta augusta camara, uma conducta que 
nossa conscienciu reprova. 

O SR. FERRAZ:-Não vá por abi, porque de·. 
pois ...• 

O SR. LOPES NETTo:-Depois o que? Depois 
hei de sustentar o que disser, sem imitar ao 
uobre deputado, que se negou a entrar em uma 
discussão destas, tendo-se compromettldo a es
cetal-a e indicado a occasião em que o havia de 
fazer. 

O SR. FERIUZ:-Quem? 
O SR. LoPES NETTO:-V. Ex. mesmo. Tendo 

lançado aspersões odiosas sobre o digno pre
sidente de Pernambuco, o meu nobre amigo e 
eollegR por Pernambuco désafiou-o a capitular os 
factos que dBpoem contra aquelle delegado do 
governo, c a discutir comnosco ácerca da sua 
administração : o nobre deputado dt-clarou so· 
lemnemente que aceitava o desafio ; chegou mesmo 
a emprazar-nos para quando se tratasse do voto 
de graças ; porem, tomando parte na discussão 
delle, esqueceu-se do seu compronlisso, cujo des· 
empeuho até hoje debalde temos esperado. 

Emquanto esses factos não apparecerem, e os 
nobres membros da ex-oppo~ição evitarem assim 
o exame da administração actual de Pernsmbucl); 
emquanto não manifestarem, para serem devida· 
mente apre.:iados, os motivos por que a considerão 
desconveniente ao pai:z: e co11traria á sã politica 
de 11m ministerio esclarecido, hão de permittir 
q11e tomemos seus clamores E- os votos que fazem 
pt:la demissão do Sr. Cbichorro como nova tactica, 
negando-nos a sllxilial·os em suas combinações 
políticas. 

Para nos considerar constrangidos na maioria 
desta casa e ler por menos sincero o apoio aue 
t\amo~ ao ministerio tle 2 de Maio, era mister 
que o nobre deputado pelo Piauhy pudesse mostrar 
que a marclla delle revela pnncipios oppostos 
aos nossos, ou 4ue approvamo~ agora o que 
d'antes estigmatisàmos. Essa divergencia de prin · 
cipio:!, essa incoher6ncia d6 conducta por certo 
não se deu ainda. 

Corno nos havíamos de pronunciar contra um 
ministerio que, tom~tndo a seu cargo n direcçi'io 
do:! negocias do estado, veio declarar perante o 
Jlaiz que não pretendia alterar a politica de 2 de 
Fevereiro, que o anno passado sustentámos '1 
Como havíamos de repelli:: a idéa generosa de 
fazer respeitar em todas as prvvlncias o~ direitos 
individuaes, dando fel execução á constituição e 
ás leis, a despeito de considerações pessoaes t 
Como reputarmos menos sinceros sem'!lhantes 
protestos, se 'jUem o fazia appellava para os factos 
em testemunho dE: sua boa fé, e estes factos 
não os desmentirão aiuda? Fosse qual fo,;se a 
nossa opinião ácerca d~s intenções d~ um ou de 
outro ministro em relaçao aos negoc10s da pro
víncia de Pernambuco, tinhamos sobejos motivos 
para não receiarmos a substituição da politica alli 
dominante. 

Todavia um nobre amigo meu ioterpello~ o 
Sr. mini11tro do imperi\1 a tal respeito, deseJoso 
tal vez de desvanecer eerta11 apprehenaões que. pu· 
dessem invadir os eaplritoa maia suspeitosos. 
A resposta de S . Ex., considerada por diversos 

membros da ex·opposição, como um manifesto de 
guerra contra nós, justificou nossas esperanças, 
sendo a que eu mesmo teria dado no lugar de 
S. Ex. 

AssE>gurou-nos o D•1bre ministro que Pemam
buco seria governado conforme a politica que in
fluis ;;e ·nas outras partes Jo imperio, sem attenção 
alguma aos interesses particulares de uinguem. 
Nunca solicitAmos outra cousa do ultimo minis
teria. Não supportavamos o jugo affrontoso que 
uma família, ab11sando dos meios governativos 
que teve infelizmente a seu alcance, lançou á nossa 
província pRra desfructal-a como feitoria sua ; 
instavamos para que acabasse para sempre o 
terrível sy~tema que a conservava na posição 
verdadeiramente excepcional em que jazeu até a 
pre.<idencia do meu honrado amigo o Sr. Souza 
Teixeira ; não queríamos emtim que meia duzia 
de homens, sem iostrucção e sem moralidada ••.. 

ALGUNS SENIIORES:-Oh I Oh I 
O SR. LoPES NETTO:-Repito, sem instrucção 

e sem moralidade, se mostrassem superiores ás 
proprias leis, e commeltessem impune e escanda. 
lesamente os mais horrorosos attentados, trazendo 
em continuo atropello aquella rica porção do 
imperio. (Apoi"dos.) 

Sr. presidente. os nobres deputados que acabão 
de estranhar a severid,\de de minhas expressões 
parecem ignorar a enormidade dos crimes per
petrados em Perna10bueo durante as administra
ções a que me refiro, e o escandalo com que 
fi.cárão impunes. 

O SR. D. MANOEL:-Em todo o imperio . 
O Sa. LoPES NETTO:-Não se derão ainda ao 

trabalho de procurar cs motivos de nossas queixas; 
e levados pela affllição que lhe mereça um ou 
outro dos llossos adversarios, por ventura incapaz 
de concorrer para semelhantes horrortl~;, averbão· 
uos logo de suspeitos, e as condemnlo como 
infundadas e injustas. Dêm-se el!es a esse tra.· 
balho ; demittão de si funestas prevenç,ies, que 
possão obstar a descoberta da verdl\de ; consul
tem a pessoa~ desapaixonaJas, que tenhão conheci
mento do estado da província de Pernambuco, e 
conheceráõ sem grande difficulda.de que desde o 
anno de 1836, em que os nossos adversarioll con· 
quistárão as'posições officiaes alli,- esttlmos como 
que separados da eommunhão brazileira, e, a 
despeito das consideraveis mudanças políticas, 
operadas na cõrte, permanecemos sob a pesada 
influencia desses indivíduos, que, reputando-se 
enfeudado:~ em Pernambuco, se julgavão autori-

. sado:! para abusarem da força que o governo lhes 
confiava, empregando-a á face do mundo inteiro, 
na satisfação de mesquinhas paixões, ou na pro
moção de seus interesses particulares. (Apoiados.) 

O Sn. FxaJUz:-E' exageração. 
O Sa. LoPE$ NETTu:-E' a verdade despida de 

atavio~ •. 
Sr. presidecte, o nobre deputado pela província 

d:t Bahia entende11 comprebendido na censura 
o nobre ministro do imperio que foi pr3sidente de 
Pernambuco. 

O SR. PaESIDENTE:-Q11eira o nobre deputado 
cingir-se à materia. 

O Sa. LoPEs NETTo:-Perdôe-me V. Ex., eu niio 
me af~sto da ordem, respondo ás aceusações que 
m-9 forão feitas. 

O nobre depntado quiz enxergar nas minhas 
palavras ..• 

O Sa. FERUZ:-Eu nio quiz: enxergAr; o nobre 
depui.ado disse que atá · á sdmin!straçiio do Sr. 
Souza Teixeira, todas as administrações erão 
immoraes. 

O Sa. LoPB> NBTTo:-Está enganado: disse 
que até então meiaduzia de bomene, sem inslorueção 
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e sem moralidade, commettíão impunemente os 
crimes mais horrorosos. e se consideravão auto
risadas para dispór d_a provincia co~o. de seu 
patrimonio: mas nãQ dssse que o Sr. mm1stro do 
imperio, quando presidente della, concorresse para 
isto. 

O Sa. FERRAZ:-A explicação é salutar. 
O SR. LoPES NETTo:-Não ê salutar; é a que 

devia dar para ser bem comprehendido pelo nobre 
deputado. Entenda as minhas expressões como 
devem ser entendidas, e não me empreste senti· 
mentos que não são meus. Se pensa que me ex· 
primo assim porque o Sr. l\:[arcellino de Brito é 
hoje ministro do imperio, eu desvanecerei o seu 
erro manifestando a opinião em que tenho a 
administração de S. Ex. 

Não me pareceu feliz a escolha do Sr. Marcellino 
de Brito, e por algumas circumstancias que não 
cumpre agora produzir, entendi que llella não se 
devia esperar grandes resultados. Aos meus 
amigos em Pernambuco manifestei por vezes os 
meus receios, e delles me separei quando appli\U· 
dirão cum enthusiasmo a chegada de S. Ex., 
prevenindo desde então o que depois aconteceu. 
A principio S. Ex. deu mostras de apreciar os 
males da província, e alguns remedios heroicos 
começou logo a applicar-lhP.s ; mas depoi.;, con· 
trariado não sei por quem, ou carecedor da nr,cessa· 
ria energia para proseguir naquella empreza, em 
summa, por defeito proprio ou por influencia 
alheia, vacillou na administração, e como que 
tentou retroceder na carreira encetada. A tran· 
quillidade publica resentio-se da instabilidade do 
àigno _administrador da_ provi nci~,. e no estad~ d_e 
irritaçao a que chegárao os espmtl>S na proxsml
rlade das eleições geraes, podia ella trazer as mais 
desastrosas consequencias. Não me agradou pois 
a presidencia do Sr. ministro do imperio; e 
declaro ao nobre deputndo que quem quer que a 
fõr tomar por modelo, não ba de ter o meu fraco 
apoio. (Apoiados.) 

O Sa. VILELLA TAVARES (com (ol·ça) :-Apoiado. 
O SR. D. MANOEL: -Este foi forte ; ponha este 

apoiado, Sr. tachygrapho. 
O Sa. LoPES NETTo:-Tenho apoiado e estou 

dispPsto a apoiar o ministerio, porque prometteu 
solemnem~nt.e continuar a governar o paiz como 
~overnou o gabinete de 2 de Fevereiro, que no
meou o Sr. Chichorro, e o conservou em Pernam· 
buco, que seguia uma política salutar, apoiada 
por mim nesta cal'B. 

O SR. FERRAZ:-Menos na marinha no anno 
passado. 

O SR. L'lP&s N&Tro:-Não estou arrependido 
do voto a que allude o nobre deputado. Eu o expli
carei, e peço ao nobre deputado me recorde o 
seu aparte, se delle me esquecer na coutinuação 
do meu discurso. 

Estou disposto a marchar de accordo com o 
minísterío, porque entendo flUe não faltará ao seu 
compromisso, trabíndo a minha confiança. Porém, 
se os factos para que elle appellou, e pelos 
quaes espero cada dia não corresponderem á minha 
expectativa; se ellles me convencerem de que, 
em vez da observação de um systems conhecido 
e proveitoso ao imperio. se procura restaurar uma 
política que lhe reputamos · infensa, e por isso 
combatemos ec.m esforço, não tema o nobre depu
tado que nos falte a coragem precisa para defen
dermos o nosso posto de honra e fazermos a 
mais decidida opposição aos minio~tros desleaes. 
(.Apoiadoa.) . 

Na proximidade das eleições, e quando se acha 
em vigor o famMo decreto de 4 de Maio. não 
diremos com o nobre deputado pelo Piauhy 
que fumos mandados pelas províncias pata sus
tentar aqui o govemo. Representantes da nação, 

havem~~ de cumprir o nosso dever, quae~quer 
que seJao os riscos a que nos exponha nossa 
dedicação ao paiz. (Apoiados.) 

Sr. presidente, torn,mdo ao discurso do nobre 
d_eputado pelo Psauhy. e11 outra vez o cesafio para 
crta~ um só acto que dP.sabone a administração 
d~ S_!'. conselheiro Chichorro da Gama, cuja de
msssao considera indispensavel nas circumstancias 
actuaes. Venhão esses factos, que tanta impor
tancia ti verão para os nobres deputados: qugremos 
discutil-os, e então conhecerá a camara que só 
c:uem se mostra rebelde á verdade e não receia 
com_prometter a reputação de um honrado funcciÕ
nano publico de tão elevada categoria, póde 
desconhecer que a politica seguida em Pernam· 

• buco pelo Sr. Chichorro é digna do paiz por 
elle ad:r.inistrado e do governo que o confiou ao 
seu esclarecido zelo pela prosperidade do Brazil. 

Porque acoimão de perseguidor os noss<)S adver
sarios ao honrado presidente de Pernambuco 
que ellàs a principio elogiárão em seus poriodico~? 
Por ter feito respeitar os direitos individuaes 
(apoiados), não se curvando à olygarchia que pro
curaya subordinal·o a seus desregrados caprichos 
(apowdos): por não comprehender a legitimidade 
com que certos indivíduos, fiados em ~uas rela· 
ções de familia, queriào dictar a lei áquella briosa 
província, por ter feito varejar diverriOS castellos 
ft!udaes ... 

O SR. D. MANoEL:-No Brazil não ha feudos. 
O SR. LoPES NETTO :-Diz bem o nobre depu

tado : diversas covad de Cacco (apoiados] perten
centes a alguns desses mesmos individuas, e 
apprehender nellas grande numero de escravo:J 
furt:\dos, cujos senhores, apezar de os verem alli, 
debaldR reclamáriio a sua apprehensão no tempo 
das in.fiuencias co<~trarias (apoiados), por acabar 
com a celebre quadrilha do Arrayal (apoiados), 
mllndando de,;enterrar daquelle sitio, uma legua 
dislanle du capital e proximo da habilitação de 
V. Ex., os cadaveres dos i::~felizes que, attrahidn 
aleivosamente sob as apparencias da amizade, erão 
alli roubudos e assassinados com int(•leravel escan· 
dalo, morando nelle um irmão do proprio presi· 
de:1te da província, que nunca foi incommodado, 
apezar de denunciado pela imprensa e pela pro
vhcia inteira como o chefe de tão desalmados 
salteadores? (Apoiados.) 

Sr. presidente, eu nunca acompanhei os inimigos 
do nobre barão da Boa Vista, 11uando o responsa
bilisavão pela immoralida,le de alguns parentes 
seus; nem sou tão falto de generosidade que deixe 
de acreditar que esses attentados lhe causassem a 
mais dalorosa impressão (apoiados); mas conhe
ceudo por experiencia que, collocado á frente da 
província, não se atr&via a enfrear a audacia de 
taes faccinorosos, e menos a entregar as rédeas do 
governo a qullm melhor pudesse garantir a segu
rança individual e a prop:iedade, faço votos pare. 
que não resugcite em Pernambuco a influt~ncia 
dos nossos adversarios, porque tenho a mais 
profunda convicção de que semelhantes atroci
dades bão de reapparecer com ella. (Apoiados.) 

Desconheço, Sr. presidente, a razão por que os 
nobres membros da ex-opposic;ão estranhão que 
nos oeeupemoa com tanto desvelo dos negocias de 
nossa provincia. 

U.u Sa. DxPCT.lDI'l:- E' defeito do tempo. 
O Sa. LoP&I NBTTo: -Se é defeito do tempo 

não merecemos a eensura que por t!l\6 ae nos faz. 
Entendo que como reprtllllll.ante• da naçi\o 

temos obrigação de promover O!' lot4rUIIII~ Reraoa 
do Brazil ; mas que igual obrlllaçlio, ae olo mala 
forte, nos cabe para tratar doa lia 1•ruvlncla quCI 
noa elegeu, e em nós couda, maoif111laaJo 110 
throno as suas necessidade•. e oa m11iOI mal11 
efficazes ... e occorrer a ellas. 

O Sa. .PuslDRNTB- Torno a lembrar ao nobre 
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deputado que a materia de que se trata é o reque
rimento. 

O Sa. LoPES NETTO: -Não sei desobedecer a 
V. Ex., que me considera ainda fóra da ordem, e 
por isto termino u meu discurso. Mas ro~o aos 
nobres- deputi\dos que desappro-ção a pohtica do 
Sr. conselheiro Chichorro da Gama hajão de pro
vocar qualquer discussão sobre ella para darem 
lu~ur á manifestação do muito qne tiolJa a dizer 
em seu abono. Eu a aceitarei, e até para facilitai-a 
darei o programma 

O Sa. D. MANOEL : - Pois tambem tem pro
gramma? 

O SR. LoPES NETTo : -A este respeito tenho. 
Comprometto-me a demonstrar que o digno presi
dente de Pernambuco não tem praticado as perse
guições fantRsiadas pelos seus adversarios, que 
desde a qué.ta das iufiuencias passad11.s, isto é, 
desde a adminis traçã.o do meu honrado amigo o 
Sr. Souz" T eixeira, a provincia tem ganho em 
moralidade: os crimes coz:tra a propriedadtl têm-se 
diminuído em uma proporção espantosa, talvez na 
de cincoenta por cento: que os outros são menos 
frequ entes, e seus autores , menos audazes, jà 
têm sido descobertos e processados: que mais de 
t.rezdntos escravos furtados forão em pouco tempo 
tomadcs aos ladrões b restituidos a seus senhores 
(apoiados) : que nãu têm havido os desperdicios 
das rendas publicas que outr'ora alli se obser
vavão (apoiados): em fim que uenhum pre,;idente 
se mostrou ainda mais interessado pela prosperi
dade publica, e mais fiel. 

O Sa. FERRAz:- Mais fiel. 
O SR. LoPEs NETTo:-Sim, mais fiel ao governo 

e ás instituições do paiz (apoiados) que o de 
Pernambuco. Sr. presidéóte, os nobres deputados 
que sustentárão e defendêrão a administração do 
Sr. Pedro Chaves, na Parahyba, devem, por certo, 
chamar de injusto e rersegu idor ao Sr. Chichorro 
da Gama. (Muitos apoindos.) 

O Sa. D. MANoEL: -O Sr. Pedro Chaves é 
homem honesto. 

O Sa. LoPEs NETTo:- O Sr. Chichorro tambem 
o e. 

O SR. FERRAZ: -Assim falla-se lá em casa, e 
não aqui. 

O Sa. LoPl':s NETTo:- A.qui e em toda a parte. 
O Sa. N . MACHADo:- P~ço licença para retirar 

o m~u requerimento de adia1nento. 
Como não ha casa e ninguem tem a palavra, o 

Sr . presidente declara que fica encerrada a dis· 
cussào do requerimento. 

Levanta-se a sessão às 3 horas e meia. 

Sessão em :o de Junho 

PRESIDE.''!CIA DO SR. MUNIZ 'l'AVA.BES 

Suli!HARIO. -Expediente. -Ordem do dia. -Parecer 
dcerca de Manoel Lopes de Souza.- Reforma 
da guarda nacional. 

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

EXPEDIENTE 

Um officío do Sr. ministro da fazenda, remettendo 
o decreto de 20 de .Maio de 1845, pelo qual foi 
concedida a Manoel Odorico Mendes a aposenta
doria qae pedio no lugar de inspector da the
aouraria da província do Rio de Janeiro . - A' 
commiasio de pensões e ordenados. 

Não ha mais expediente. 
São approvad!ls sem debate as seguintes re

dacções: 
1.• Da resolução approvando a pensão conce

dida á viuva do major Agostinho Gomes Jardim 
e " suas filhas, e a pensão a D. Gertruáes 
Joaquina da Si lvt~ira . 

2. a Autorisando o g;~verno a mandar pagon a 
D. Aana Epbigenia da Fonseca a dill'P-ren<;õ do 
ordenado que , segunJ.o o decreto de 4 de Abril 
de 1811, competia, mas não foi paga, a seu finado 
marido o cirurgião H~rcllle s Octaviano Muzzi. 

ORDEM DO DIA 

LEITURA. DE PROJECTOS E INDICAÇÕES 

O Sr. Ooolbo Ba.stos:-Eu ha dias mandei 
uma indicação â mesll, pedindo que a commissão 
respectiva apresentasse um parecer qua resolva a 
duvida que apparece entre a asse~bléa gP.ral e 
as assembléas provincíaes ácerca da dotação dos 
parochos ou da congrua dos parochos. Este 
confiicto vai-se cada vez tornando de maior con
sideração. Algumas assemb léas provinciaes jâ 
agglomerárão em seu orçamento a des peza com os 
parochos, e outras assembléas provinciaes têm 
ultimamente decretado que o pagamento dos pa
rochos seja feito até o ultimo de Janeiro deste 
anno. Lembro-me de ter lido isto em um dos 
jornaes que se publicão nesta córte dando conta 
dos trabalhos de algumas assembléas provinciaes. 
Ora, no nosso orçamento rejeitou-se a verba que 
autorisava o pagamento dos parochos ; conse
quentemente ha um conliicto, e este conliicto não 
deve existir. 

Ora, tenho S<' rias appreheosões áeerca deste 
negocio, j?Orqõle se a assembléa geral o não decidir, 
quem o decidirá? Por ventura um presidente 
forçar~ uma assembléa provincial a decretar o 
pagamento dos parochos, quando esta ailsembléa, 
firmada na interpretação do acto addicional, julga 
oue não deve maudar pagar os parochos? Pa
rece-me, Sr. presidente, que negocio de tanta 
magnituàe não deve fi.c.ar sem uma solução. Ou 
os pnrochos são empregados da natureza daquelles 
sobre que as assembléas províucíacs podem 
legislar quanto ao numero e niio quanto ás suas 
attribuições, e por consequencia devem ser pagos 
pelo cofre geral, ou os parochos são da natureza 
daquelle;o empregados li respeito dos quaes as 
assembléas pruvlnciaes não só podem legislar 
acerca do numero, como ácerca de suas attribuições, 
e neste caso cumpre ás assombléas provincíaes 
fazer o pagaUlento dos vigarios. N:ão me parece 
muito convenhJOtd que ex1sta este JOgo entre as 
assembléas provilícises e a assemblea &eral : 
se fosse esta ama mataria secundaria, eu não 
insistiriR nella, mas sendo ella de tanta magnitude, 
não deixarei de fazer um requerimento verbal á 
nobre commissão, a quem se remetteu a minha 
indicação, para que ella apresente uma medida 
qualquer que julgar conveniente que se adopte. 

O SR. PaEsiDENTE: -Os membros da commissão 
a que~ foi remettida a indicação ouvirã?_ o que 
acaba ae dizer o nobre deputado, e tomarao o seu 
pedido na devida consideração. 

PARECER .\DI.lDO ÁCERCA DE KA.NOEL LOPES DE SOUZA 

E' lido o seguinte parecer: 
a A commissão de justiça civil examinou_ o _reque

rimento de Manoel L •lpes de Soaza, escnvao dos 
feitos e execuções da fazenda publica na província 
do Ceara, no qual expõe o supplicante qu_e, sendo 
escrivão do civol, foi designado pelo pres1de!Ite da 
província para servir ioterinamente o officJO dOii 
feitos da f>\zenda na mesma província, e!? cons.e
quencia do que impe\rou elle do governo 1m penal 
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a propriedade do mesmo officio, a qual lho foi 
conferida por decreto de 24 de Outubro d11 18i2, 
e expetlio-se-lhe titulo de l;erventia vitalícia do 
nferido officio, reto que perct>beu o ordenado e 
emolumentos decretados pela lei n- 242 de 29 de 
Outubro de 18-U, mas que o ordenado lhe fóra 
depois su~penso pela tbesouraria da província, 
em cr.nsequ€ucia de ser tsmbem o supplicaiJte 
e~criviio do civel ; e em consulta do thesouro 
publico nacional n. 78 de 6 de Outubro de 18-12, 
de<:idio o governo que o supplicante não d~via 
venctr ordenado algum ; pelo que r<ecorre a esta 
camara, pedindo uma medida legislativa a este 
respeito. A cummissão porém, em presença da lei 
n. 242 de 29 de Outubro de 1841, art. 10, cousi"de
rando que o supplicante não é simplesu.~nte 
serventuario interino, e sim vitalicio, em conse
quencia do decreto àe 24 de Outubro de 1842, 
que lhe conferia o mencionado ufficio, .e do titulo 
que lhe foi passado, do qual pagou os rt>spectivos 
direitos, é de parect-r que o supplicante tem 
direito ao urdenudo decretado pela já citada lt:i ; 
e que, como esta não carece de interpretação 
alguma legislativa, seja o requerimento do sup· 
pll cante devolvido ao governo, que l!Je fará jus
tiça. 

cc Sala das sessões, 12 de Mai•> de 1846.
Cergueü·a Leite. -Dr. França Leite. " 

0 SR. PRESIDENTE :--Está em discussão Opa
recer, que ficou Adiado por ter pedido a palavra 
o Sr. Alencllr. 

O Sr. Peixoto de Alencar :-Sr. pre
sidente, eu pedi unicamente a palavra, não para 
me oppór ao parecer da nobre commissão, porque 
entendo qut~ elb obrou em regra decidindo a 
favor do escrivão de que se trata, mas tão 
sómente para fazer um pequeno additamento, 
que vem a ser para que seja conjunctamente com 
o requ"erimento do pretendente remettido ao 
governo o parecer da commissão para o g 1verno 
l:icar ao facto de pensamento da camara a este 
respeito. 

Neste senLido mandarei uma emenda á mesa. 
E' lida e apoiada a seguinte em':lnda do Sr. 

Peixoto de Alencar : 
a Que ao requerimento do pret<mdente acompa

nhe o parecer da commissão, afim do que o 
governo conheça qual é o pensamento da .:amara.» 

O Sr. Va.ldetaro :-Sr. presidente, eu não 
me posso conformar com o parecer da com missão 
emquanto parece dar como averiguado que os 
escrivães do cível, que servem de escrivães dns 
feitos da fazenda, tenbiio direito ao ordenado 
destes, pela leitur~ da lei de 29 de Novembro 
de 18U, deduzo que o ordenado marclldl) para os 
escrivães dos feitos àa fazenda é sómente para 
aquelles escrivães que são privativos dos feitos 
da fazenda. O art. 5• diz. (Lc!.) 

Depois, quando trata dos ordeuados, diz :
Os escrivães dos feitos da fazenda terão tal or· 
danado-; donde concluo que o ordenado é sómente 
para os escrivães privativos dos feitos Ja fazenda. 
Não vend(\ pois expressamente designado orde
uado para o::~ escrivãt:s do cível que servem de 
escrivães dos feitos da fazenda, não me 'lOriSO 
conformar com o parecer da commis&ão, quando 
pretende estender a estes a disposição relativa 
aoa escrivães qua o aào aó doa feito• da f~&Zet~da. 

Portanto nesta parte nl\o posao appruvar o 
parecer, e votarei que ae remetta o requerimento 
~\1 ~overno para que decida como julgar de 
JUStiça. 

O Sr. França LeltE' :-Sr. presidente, a 
conclusão que tirou o nobre deputado é que se 
remeltesse o rt'querimento ao governo para deferir. 
A commissão tirou a mesma conclusão, e foi 
~ómente ao despositivo do parecer que ella 
disse que, comquanto reconheça que tem direito, 

todavia, achando a lei clara, não ha necessidade 
de in terprelação, e que se rem .. tta ao governo 
para deferir conforme fór justo. E' este o parecer 
rla commiss,io ; p<>r consequcucia o nob!'e d~putado 
não uupugnou o parecer da commissiio quandu 
con.:luio co•no a ccmwissão conclue. 

Ag,·ra fall:uei sobre o Jespositivo do parecer. 
Sr. presid <ént;;, o parecer versa sobre a re<Iui~ição 
de um escriváo dos feitos da fazenda do Ceará, 
escrivão ·nomeado pelo g.)verno, que tirar umll. 
carta, que pagou em virtude desta carta direitos 
(a1•oiados), que foi encartado neste officio, que 
recebeu ordeuado, o qual depois llle foi suspenso 
por desintelligencia com o inspector. 

Ora, se o governo mesmo reconheceu que tinha 
necessidade de um escrivão, se o governo mesmo 
mandou-lhe pagar um ordenado, e reconheceu o 
seu direito, se elle em virtude disto tiruu um 
titulo de que pagou direitos ao thesouro publico. 
corno havem os dizer hoje que não tem este direito? 
Depois o que diz a lei? Os escrivães dos feitos 
da fazendll terão um ordenado além dos emolu· 
mentos, e onde o expediente fór tão pequeno que 
não necessite de um escrivão particular para este 
serviço. accumnlará este um dos escrivães do 
cível. Mas, pergunto eu, o governo julgou que 
a de~iguaçiio de um escrivão do · civel para es
crever nestes feitos óa faZ91Hiá trazia necessidade 
de um titulo? N:io de certo. O governo julgou 
que era necessario que este e:icrivão fosse priva
tivo da fazenda, e tanto ~julgou, que lh~ conferio 
um titulo com direito ao ordeoado e aos emolu
mentos. Dapois, Sr. presidente, onde achou o 
nobre deputado na lei que nã'J tinhão ordenado os 
escrivães do civel que accumulassem as func;ões 
dos dos feitos da fazenda? 

Ora, se a lei não estabeleceu esta proposição 
que o nobre deputado avanÇ11, como quer elle 
negar um direito reconhecido pelo governo e 
confirmado pelo facto? Por esta razão a com missão 
julgou que elle tinha direito, e que necessitava de 
umll explicação da lei. 

O Sr. Souza. Fr8nça : - Sr. presidente, 
nesta casa ouve-se f11llar em Jccnomia desde que 
principia a sessão até que el\a se acaba; mas 
quando se trata das hypotbecas desapparece o 
espirito de P.conomia. Pergunto eu, porém, qual 
é razão sufficiente por que se dê ordenado da 
fazenda a um escrivão dos fehos della, que aliés 
é tambem escrivão do civel ou escrivão de quaes
quer outros feitos 1 Não ba nenhuma, é despender 
dinheiro sem necessidad8. O governo em minha 
opinião obrou muito bem. A lt!i, é verd:~de que 
manda dar, segundo diz o parecer da commissão, 
ordenados aos escrivàel! do>~ feitos oJa fazenda ; 
mas is~<o entende-se quando são exclusivamente 
escrivães do~ mesmos feitos; porque n fazenda 
não tem muitos feitos, e os escrivães exclusivos 
não ganharião que comer pelos emolumentos do 
()f!icio ; uma vez que o officio de escrivão dos 
feitos está accumulado a um escrivão do civel 
que tem seu cartorio montado, que delle sub
si!!te, para que dar-lhe ordenado? Não devemos 
querer que a fnzenda publica esteja a ganhar 
dinheiro sem necessidade. Eu portanto hei de 
votar contra o parecer da nobre commissão o 
contra o requerimento, e tanto mais quanto e re
querimento tem uma clau11Ula que nunca admittlrei, 
l•to é. que se remette o parecer da nobre oom
mrasão ao governo para elle conhecer por ellfl o 
pensamento da c:amara. Nilo é este tribunal 
consultivo do governo. 

Ouvi um Sr. deputado argumentar como a 
, c:ommiesão argumenta sobre a justiça do suppli

cante, isto é, pelo pagamento dos dinh~iros de 
chancellaria pelo seu encarte. Perguntare1 eu, o 
pagamento desses direitos dá-lhe algum jus ao 
ordenado? Senhores, nenhum empregado publico, 
em regra, pôde obter titulo de serventia .!e of1icio 
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sem que pague os direitos de chancelhria impostos 
a respect1vas mercê;;, mas este pegamento não 
lhe dá nenhum direito a vencimentos que lhe 
não compitão. Se os direitos furão pagos sr·gundo 
a lotação de um vencimP.oto indr,vido, restituem
se-lhe na _J>roporção. A economia pede: que cer
ceemos toaas as despezas suparfiuas que pudermos 
cercear; portanto não quero dar um voto a favor 
neste caso, que nos obrigará depois a votarmos 
igual despeza a favor dos escrivães do cível de 
Matto-Gros~o, de Goyaz, e de outras pequenas 
províncias, sem nenhuma Utilidade publica. 

O Sr. Carv<t.lho e Silva :-Sr. presi
dente, pen~ei que a questão não fosse tão adiante, 
á vista do p~rtl~H judicioso que deu a commissão 
sobre o requerimento do escrivão privativo dos 
feitos da fazenda da província do CcE.rá; por
quanto não vejo que com a letra da lei, e & 
face dúS direitos adquiridos por este escrivão, 
que tem um titulo e recebeu ordenado~, se possa 
suscitar a duvida de que elle não devia continuar 
no exercício deste emprego e no recebinrento 
de ,;eu ordenado ; prin.:ipalmente quando existe 
um !Jarecer a favor do ministro da respectiva 
repartição. Toda a duvida, Sr. presidente, poderia 
otierecer-se antes que o ministro da f~~ozenda 
entendesse a lei como ella deve ser entendida ; 
porque pela creação dos juizes privativos da 
fazenda não se exc\uio que a necessidade pudesse 
dar a creação de novos escrivães ou de exer
cerem este cfficío outros do cível com direito a 
um ordenado. 

O Sa. FRANÇA LEITE:- Apoiado. 
0 SR. CARVALHO E SILVA : -Podem haver es· 

crivães privativos onde o governo julgar que 
devem haver pela necessidade ; mas póde acon
tecer que nos lugares onde têm de ser creados 
não haja pessoas muito habilitadas para serern 
separados, e nenbuma incompatibilidade dá-se, 
porque ao mesmo tempo os escrrvàes do civel 
exercitão o lugar de privativos da fazenda. A 
e~tes não se pó1e negar o direito ao ordenado. 
Mas o nobre deput1:1do que me precedeu pP.rguntou 
quAl a razão para se dar este ordenado. E' dar 
dinheiro sem necessiàade I Eu er.tendo que dá
se o ordena.lo pele tr>lbalho que se deve f,zer. 
Ao governo compete ver se o~ t~spectivos lugar~s 
de escrivães estão no caso de ter ordenado, e 
só elle pela lei é o juiz d~sta necessidade. Ora, 
~e isto aconteceu a respdito do escrivão Manoel 
Lopts de ::)ouza, é pnrque o ministro entendeu 
que o escrivão ds fazenda no Ceará devia ter 
um titulo vitalício, devia ser conternphào no 
artigo da lei que marcou ordenao.los. s~ ent~ndeu 
assim o ministro da fazend>~, se se passá.rào os 
títulos, é por q11e elle entendeu bem a ltJí. 
( Apoiaàos.) Quando põz em execução o regu
lamento de 1842. nomeou por decreto .le 2! de 
Outubro do mesmo anno um escrivão privatiV•l; 
se elle se tornou vitalício em vinude de uma lei, 
não pedia ser demittido, não podia muito H-:enos 
ser privado do ~eu ordenado sem um processo. 
Tambem devemos observar que o ex-ministro da 
fazf!nda não podia de maneira nenhuma mandar 
suspender o ordenado deste empregado. O mi
nistro uão podia tirnr o ordtlnado uem demittir 
o empregado quando elle tiuha um titulo vitali~io, 
principalmente quando, se offtlrecendo. a duv1da 
do inspector da fazenda, logo que fo1 _nomeado 
esse escrivão, o ministro reprebendeu ao lllspector 
do 01la~á por elle ter percebido mal a le1, e 
mandou continuar nos ordenados; log•>, devemos 
deduzir que o ministro entendeu que a lei estava 
bem t:xecutllda quando deu um decreto, quando 
creou o lugar privativo de escrivão dos feitos da 
fazenda, embora annexado, quando expl1cou ao 
inspect-n· a duvida que tinha a respeito. 

Ora, se o mimstro creou este emprego vitalicio, 
não podia por um wéro aviso suspender-se o 

orjen1do dellte empregado. Mas os nobres depu
t&dos podem pergunt.tr: 11 O governo podia notnear 
neste caso um escrivão privativo? » Eu digo 
que póde, porque a lei é clara quando diz que 
depende do conhecimento das localidade~:. e da 
necessidade esta cr.,aç:io. Ora, o juiz desta ne
cessidade que é? E' o governo. E se o governo 
reconheceu _que era necessario um escrivão pri· 
vativo e o creou, como suspender esse emprego 
depois da creação 't 

O SR. VALDETAIW :-E' anoexo. 
O Sn. CARVA.LH<.l .~;; SrLVA. :-O nobre deputado 

assenta que não é privativo por estar annexo 
mas póde um t>scrivão, por falta de pessoas 
habilitadas, exercer ambos os empregos. Portanto, 
tEndo este emprP.gado um titulo vitalício, tendo 
percebido ordenado, não está n<> caso de ser 
suspenso. O actual ministro da fa?.enda determina 
proximamente que se não creassem novos escri
vães privativos da fazenda, mas nesta deter
minação dadn, não fRilou dos que tinhão direito 
B<1quirido. Não podemos pois deixar de votar para 
que contmue este escrivão no seu emprego, e 
que se remetta tudo ao governo, como requereu o 
meu amigo o Sr. deputado Alencar, para tomar 
em consideração o pensar desta casa, expresso 
no parecer da commissiio. 

O Sr. Peixoto de Alencar :-Sr. presi
dente, os nobres deputados que me têm precedido em 
defesa do parec~r da commissão já têm sufficiente· 
mente desenvolvido a qnestão de direito, e mostrado 
toda a luz que com etfaito a c<:~mmissão foi muil.o 
i udiciosa no parecer que deu ; mas outros argu
mentos fóra da questão de direito 1êm apparecido. 
O nobre deputado pelo Rio de Janeiro disse que 
e :;te escrivão já tinba um outro emprego, o de 
escrivão do .civol, e que, tendo emolumentos deste, 
bem podia servir gratuita1nente o outro, o de 
escrivão dos feitos; mas e11 entendo que, quando 
a lei permitte a accumlllação de dous empregos, 
uão quer que se paguem ambos com os lucros 
que Stl pllrcebem de um delles. Se ambos têm 
ordeuado, se am~os se podem a~cumular em um 
só individuo, entendo que &sse ind1vitluo dove 

·perceber os ordenados de ambos; porquanto, 
aquillo que R lei não distinguia, ninguem poderà 
tambem distinguir. Ora, q11e a lei da c reação do~ jui· 
zes dos feitos cb fazenda não faz esta distincção, 
é claro e evid.mte, segundo ea posso entender, 
porque, dizendo que uaqullll•!S !ug11res em que 
n:io fosse C•Jnveniomte a crtlaçào de um escrivão 
privativo dos fll1tos da fazenda sem que tiv~sse a 
accumulaçã ... d,, do cível, não disse tambom que não 
accumularia o ord~ni\Jo ; pelo contrario, disse, 
sem outra declaração, sem a menor dislincçiio, 
qne o escrivão dos ft~itos teria um ord..:nado, 
ordeuad•J este que foi marcado competentemente, 
c que o individuo de quem tratamos já perc<Jbeu 
effcchvamente. Se não fôra esta a genuína intel· 
ligencia da lei, se não fosse e~te o pensamento 
do legislador, sem duvida que não poderia ter 
e~capado a decltlração de que, quando se désse 
a accumulaçào, cessaria o direit•> do ordenado oa 
lucros de um dos dous empregos, pela mesm11 ruzão 
por que d~clt~rou que, nos lugares em que se 
não reconhecesse a necessiJade de um escrivão 
privativo, pudesse accumular o do cível. Ora, 
i11to qu<!, a meu ver, é o que claramente dispõe 
a lei, e iguulmente o que mtl parece que está nos 
p~incipios da razão e da justiçs, por«ue seria 
dema~iadament<! 1nju~to extgir de um empreg11do 
já sobrecarreg.tdo das obrigações e trabalhos de 
um eu1p~"go, o trabalho e obrigações de outro, 
sem Só lb.e concederem as vuntagens que por 
v~ntura elle possa offerecer. Mas disse o nobre 
deputado: -se passar este pr«lceJente para o Ceará, 
virliõ outras semelhantes reclam~~oçõe• de outras 
provincia.s. etc. -Senhores, eu entendo que este 
argulrulnto do nobre deputado já não p6de ter 
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lugar ; a eulpa não é da'}uelles que reclamão pelo 
S'3U direito e nem dos que desejáo fazer justiça ; 
se isto é um mal, se este precedente r6de autorisar 
outras quaesquer reclamações, o defeito é da lei, 
e eu nào se1 que remedio lhe podertjmos dar 
agora, a menos que não queiramos fazer uma 
injustiça. Talvez que fosse muito mais conveniente 
ao serviço publico que se não permiltissem taes 
accurnulações, ou que, permittindo-se , não se 
permittisse a accumulação dos ordenados ou emo
lumentos ; mas eu vejo que ha, bem ou mal 
permittido, essas accumulações de empregos e 
ord enado•, e isto succede com empre.gos de muito 
mais vantagens do que o de um pobre e2crivão, 
que ás ve2es não dá pa.ra comer. 

Disse tambem ·o nobre deputado, referindú·Se 
á emenda que eu mandei á n1esa, que não sabia 
qual era a rRzào, porque o governo devia saber 
qual era a este respeito o pens:amento da camara. 
Eu não e,;perava, Sr. presidente, que o nobre 
deputado apresentasse nesta casa uma semelhante 
proposição l Eu creio que no systema representa
tivo o governo deve estar sempre muito attento 
ao pensamento da camara, mas a csmara não 
tem obrigação de seguir o pensamento do governo; 
a camara póde tomRr contas ao governo, e o 
governo não pôde tomar contas á camara ; e no 
caso em questão, eu julgo muito conveniente que 
a camara declare com franqueza o seu pensamento ; 
porque o requerimento do pretendente já foi ao 
governo ; c elle, achando-se embaraçado na sua 
decisão remetteu-o á camara, certamente para 
conhecer a respeito o seu pensamento. 

Era isto o que tinha a dizer; e portanto C(ln
tinúo a votar a favor do .parecer da nubre com
missão e da minha emenda. · 

9 sx-. Valdetaro:-Apezar do que :'e te:n 
expandido a favor do parecer da comm1ssao, nao 
me posso resolver a votar por elle . Se analy
st~rmos as razões apresentadas pelos nobres de
puta1os que têm sustentado o parecer, seremos 
levados a concluir que estes escrivães têm direito 
ao orãenado, não porque a lei lh'os désse, mas 
porque o governo mandou passar uma carta que 
niio devia mandar passar. A lei diz positivamente 
-haverá um escrivão dos feitos da fazenda que 
terá ordenado,- e diz em outro artigo: -naquelles 
jllizos em que o ~>Xpediente fôr pequeno, servirá 
de esc r i vão dos feitúS da faz;,nda um escrivão do 
civel que o gc.verno de~ignará.- ú que se conclue 
daqui 'f Que se o t~erviço é t'\l que por si só 
exija um empregado para bem desempenhar, 
então haverá um escrivão privativo com ordenado, 
mas que nos juizos onde não ha trabalho suffi
ciente, nãc. e necessario crear-se este escrivão, e 
então póde ser feito o serviço respectivo pelo 
escrivão do ch·el, cujas vantagens reunidas ás 
que lhe provêo:: des~e accrescimo de trabalho, 
são sufficientes para se manter. Mas disse o 
nobre deputado- aqui dá-se um ver<ladeiro escri· 
vão privativo, porque o governo mandou passar 
uma carta. Ou o lugar era tal que exigia um 
escrivão privativo, porque o tr<lb~lho era bastante 
para isto, ou não ; 110 primeiro caso devia-se crear 
um escrivão, e não accumular esses dous serviços 
no meamo sujeito ; e no segundo caso, se não 
havia trabalho, o governo não podia nomear um 
escrivão privativo. Portanto esse acto do governo 
é que não está de eonfor1•1idade com a lei ; e !lào 
dtV!1Dl08 approv!lr uma doutrina contraria á lei, 
só para ir de accórdo com o que o ROverno 
determinou. Dema1s, 8r. pr ~sidente, r.a lei mesmo 
TOU encontrar um outro argumento por onde se 
prova que o governo não quiz dar ordenado a 
estes escrivães do cível, quando houvessem de 
escrever tarnbem 110s feitos da fazenda . Tratando 
dos procuradores dos feitos, diz a lei : -nas 
províncias em que não houver um juiz privativo 

. dos feitos, se"irá de procurador da fazenda o 

procurador fiscal da thesouraria ; por este accres
cimo de trabalho t~rá mais uma gratificação em 
tul proporçiio. Se a intençiio da lei fosse qu~ 
os e~crivães do cível que servem nos feitos da 
fazenda tivessem por isto alguma gratificação, 
tambem a marcaria com•:: marc() u para os pro
curadores tiscaes, que promovem as causas da 
fazenda ; e se o uão fez, con1o se póde susteotar 
que tinhào elles d1reito ao ordenado 1 

Portanto coutinúo a votar contra o parecer da 
com missão; porém devo rectificar uma proposição: 
eu disse a primeira vez que fallei que votava 
pelo parecer na parte que c,1ncluia que se remet
tesse este nego do ao governo; devo declarar que 
entendia que este era quem o tinba submettido 
a esta camara, e foi neste sentido que eu disse 
que approvava que se tornasse a rernetter ao 
goveroo para deferir de conformidade com a lei. 

O Sr. França. Leite:- Sr. presidente, a 
commissão não foi chamada a fora,ular uma lei ; 
de certo que se ella fosse cllamada a formular 
uma lei, eu não faria esta que aqui està; mas 
a commissão foi chamada paro. dar o seu pareeer 
ácerca da reclamação de um direi to individual 
que se julgava offendhlo. Foi diante da dispo· 
si ;ào legislativa, :ii~nte da po8içào e das circum· 
sts.ncias em que se achava este individuo, que 
ells teve de cClnsiderar o direito do individuo 
em relação com a disposição legislativa e dar o 
seu parecer. A.chou que a lei era muito expressa, 
que Jeu poder ao governo para crear escrivães 
dos feitos da fazenda, e de designar naq uelles 
lugares onde não houvesse negoc10s de fazenda 
de taota importancia, que mio exigissem um 
escrivão especial, um escrivão do civel, para 
escrever nestes negocias. Ora, esta é a faculdade 
que a lei concedeu an governo; a elle compete 
avaliar se a.fflaencia dos negoci•JS da fazenda é 
tal que exija a nomenç:lo de um individU•I occu
pado unicamente nisto, ou se :1 afllueucia é tão 
pequena, que não uecessite a creação de um 
escrivão privativo , que ba,;ta qual•lUer dos escri 
vàos do fõro. O governo pois julgou que uo 
Ceará era necessario um escrivão encarre~ado 
inteiramente deste trabalho; designou um escri
vão; passou·lhe um. titulo eu1 cujo titulo declarou 
que elle da via receber ordenado, os emolumentos, 
etc. Ora, se ista foi um act" do governo, se R 
lei concedeu ao governo o poder avaliar a neces
sidade e de suppril-a por este meio, como é que 
a commiss:io pól" dizer que o govt!rno violou R 
lei ? A commissà<> pois, considerando que a lei 
tinha dado arbitrio ao governo, e que o governo 
tinha usado delle, e usado tanto mais quanto 
elle mandou pagar os ordenados, e convenciJa 
de que só no governo compete avaliar conforme 
a l~ i a necessidade de um emprego especial, 
por isto a commissiio declarou que ao governo 
competia dererir o requerimento, e é a conclusão 
do parecer da commissli.o que se remetta ao 
governo ~·ara Jeferir. 

Ora, disse o nobre deputado pelo Rio de Janeiro 
que a lei creou t:scriváes privativos da fazenda, 
e declarou o~s ordenados que eUes devião ter. O 
nobre deputado deve n.Jtar que quando o decreto 
declarou or•ienado aos escrivães não fez selecção 
deste ou daquelle ordenado ; declarou que devia 
ter ordenado correspondente aos amanuenses das 
thesourarias provinciae~. Se a intenção do legis· 
hdor fosse t1rar aos escrivães o ordenado, elle 
o teria declarado como decluou a respeito dos 
juizes. Nas províncias onde nã,l houver (diz a 
lei) juizes privativos dos feitos, o juiz de clirt~it<> 
exercerá estas attribuições sem direito algum a 
ordeD!' .:o. Se a lei pois neste casu declara que o 
juiz nã,l terá direito ao ordenado, e se ella 
não declara isto no caso dos escrivães, eomo é 
que nós, chamados aómente para julgarmos entre 
o facto e entre a lei, h11V&EDQI dizer :-uio ha 
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inju;;tiça, o governo fez muito bem-? Se os nobrPS 
deputado!\ que s;e uppoetn ao parecer da con:m1ssão 
ent··ndem outra cou~a, prop .. nhão uma lei, eu 
votarei por ellu; P"rtanto Yê a c.auuna ~u<' a 
commi;;sào u:Jo foi cll!lmadii para fazer uu:a lt:!i, 
neo1 para interpretar, porqu.; achou qu~ a \e i 
actual não nece~sita de interpretação. Neste caso 
ha direito adquirido e desde que existe direito 
adquirido, a commissão o respeita, perttnça eile 
a quem )}ertencer. 

O Sr. carvalho Q Sil,·a :-Julgo que na 
primeira VéZ que fallei uào me fiz bastante en
tender do nobre depl\taJo a quem passo a. res
ponder. 

8enhore!l, eu creio que pela lei qu~ creou o juizo 
do~ feil<·S forão designados os lugares que devião-l'o 
ter pri"ativv; forào designados ,,s em que n>lo 
erào precisvs esses juizes privativos, porém que 
deviã,, s~;r accuwuladus pe:os juize~ de d1reito. 
Mas o q\le aconteceu a rcspeit·> dos juizes niio 
se deu a resp.~ito dos ,.,cnvàes, disse por esta 
lei qu~o ao governo competia, peiQS trabalhos 
que hnuves~e nos ddl't~rentes lugares (quer fossem 
de j uiz~s privativos, qu~r foss~m à e jnizes de 
accumula\::'w), crear escrivá<·S pnv .. t>v<>'- Eu cr'' "' 
que o no!J,·e dt:!p:l!ado l1a d<! cOIJCurJar c,> wnJi/Z<) 
que a r~l;p•~ ito de juiz~s hav1a uma ü· r. ia.raç.ào 
muito ex.plidt"" (dcviu. havel-us pt1vat•v"s ~m 
certus e detenuinadus lugan's e <)Utrus de accu
llHilação) ; mas a respeito de escriv~tes não se f,.z 
deterrninadament~ esta selecç:lü ; dis ~e ·se sõmeut~ 
qu~ ao ~-:overno coo1pHit' num~ar ''scrivà•es pri
V>ltivos u"::~ lugar.;s 011<l~; pd:t neccss1dad c <l 
affiuencia dos ne~ucios fosse u t• ce~sariLJ ~ l •.J gn, 
póde·se Uizr~l' que e1u algun:-; luga.r1~t) que uàn tr·1n 
ju :zt:s priv;~tivu!l dos feit"~· . tnas est, j:IO :.lC~UniU· 
JacJa.;; as fuucçoes dest-,s JUIZes ~~~m as dos JlliZ ·s 
de dirdt<J póJe haver um t:Scriv:io privauvu. Ac 
govern<J [~i JaJo u juizo aval1a.clur da~ II<:C<.·ssi,laJ.es 
para <::sta crcaç:Io ~UI certos lugares : pn~t·•s e,t~s 
pr1ucipí<Js, cumpre ag·ora m<la;.;ur "' h<>uve com 
ef!cito a numeaçà•) de escriv:lo pri>·atiVO vara a 
provin~ia uo Ce11rl\ ; e se ella h ou 1"<', o uubrd 
dúputaJo uã·.• pódtl 11egar a llec~s::;idaJ.,, porque 
esta sô pódtl s"r avali;<<ia pt·lu guv~.ruo <JUe lez 
a nouwaçãu. Eu penso tamb.:m ljll<J o n<Jure 
deputuJo, como legista, COlll ·• ju1~ de dirdtu, lm 
dt: c.,nfe.;;sar qu&, pura os escnv:ws qu~ serv<:~n 
por tulii(•XO, n:i.u é preciso, 111\111 j ura1ueutu, 11~111 
titul" " eut•io La de c .oufessar •JUtl ••ude o ~ .. v.,rno 
ex1.:ir' <jUe h11ja nevo j un•mt:r.tu e um_ tit1ü", e~to'1 
pruvacJa a tW~• :ssi.illtb d<~ buv.c~ ,, ~ ·:nvao pnvato~o, 
~XdUIU:I a !deà de uUnt::XUS. \ · fjllL\IOS Sd <l t!S~I'\V:l<>, 
IS"ur•J <jUtl V•·l'>l<i o parec~r d., CUIIlBli~S;LO, est;Í 
n •:ste <:as": aqui tewos o seu titulo. {Lê. En!quant~ 
Zé, alguns senho1·es déZo apa1·tes que nao uUt:\• 
mos.) 

O ::)R. CARVALliO E SILVA:- Ora, se o nobre 
d~putaJo cunf,;ss.s que us anuexos não têm ne
c~s~id•de disto, :;~gue-se <!Ue ~ste está no caso 
d!:! um es.:ri.v:·t•> privativo d.; filz •;nd~, de um 
esc:rí nio vital i ciO, na phra~e da let. 

A.-.ora vejamos se ·Js ~scrivàes vitalicius te ,n or
den~,!o pela lei. A J,.j marcou ordenados p.Jra .. todos 
escriv~es o:; que f:Ssém pn~atiVO» e vlta•ICIOS. 
Or11, se este é e;,crivao privatJV\'. da fazenda, se 
o ;~,overno, recouh ecendo a n€ce~s1dad~, o ~<Om . .;ou, 
deu-til~ um li tu! o v1 talicic, su tlle prestou Jura
mento (que não é preciso aus àiiii€Xos), a com
missão não podia f.,rrar.se de dar _ass1U1 o seu 
par.;c<;r, e tatHH eutend<:U a comw1ssao que bav1a 
justiça absoluta, que conclue qne o g .. vewo, á 
vista da ld cillra, defira com jusuçu, porque. acha 
que a. este re~peito não ha nece:;slda.de de lllttor
pretaçrio alguma. 

Ora, agora vamos c<'m os annexos do n<;!br~ 
daputado. A sua Ol)ínião a et'!te respeitO nao e 
conforme a minha ; o nobre deputado entende 
que ba annexu todas as :vezes qull se servem dous 

:I:Q;MO l 

empr<>gos, eu não entendo assim Eu '!Ot~>ndo qu11 
anMxo f\ como o escrivão do subdelegado, que 
se•·ve tambsm de f!Scrivão de juiz de paz. (Apoiq
do.; E' assim que a lei quer que se enVnda, 
p6rqne a lei determinou que um escrivã.J <iebaixo 
do nwsmo titulo e juramento ex~rcesse tlous enl· 
prego,.. Se assim f,>~se o escrivão tio · Ceará, eu 
diria que era annex'' ; se o governo ou o pre
sidente Ja provincia tivesse clesignado um escrivão 
do. ~~vii para servir nos feit<~s da fazenda, eu 
estaria conforme com o nobre deputado ; mas 
nest•~ caso é um P.scrivã'> do civel a quem se deu 
o titulo de um llQVO emprego.- .. 

O Sa. VALDETARo:-Esperteza de escrivão. 
') SR. CA.ltvA.LM·• i,; SILVA: - Poi~ o escrivão 

podia influir no g<)vemo para fAZ~r esta esperteza? 
Podctuos surpór o g~>v·~rno tão inepto que um 
escnvà<) do c~ará o :Iluda? ... 

O S1~- G ·.>:l.rEs Dos SANT·•s:-Os empenhos. 
O Sa. CARvALII•J J,; SILVA:-Pois os empenhos 

pod~1u nunca l~var um luinistro a ir contra a 
det~rminaçii.u d·• lei ? Pó•le faz~r·se algum favor 
nos casos de m<•ro arbítrio, mas não nos casos 
de ri!.(<HOS·J dir•;ito ; ne~te.s !làO se póde assim 
iUu.Jir u u11nístro, \)ri•;ci;:.oal,u•lllte quand(), repare 
o nobre d•,Ptltadll Qllll estoll. autorisado para ,Jiz~r 
que o ministro teiu10u mais do que o nobre 
deputado P.sperava; P''rqu.e se esse ministro foi 
illuJ1do pelos empenhos rlesse o::scrivào, houve 
d"pnis do tttulo um inspRctor da thesnuraria d<J 
C•Jará que s~ oppôz a ist•J. O titulo foi passado 
em 4 de Outubro de 4:!, o escrivão principiou a 
per<:F.her o lleU ordenado, mas o inspector da 
the~ouraria obstnu a i;to ln:io sei C<'m que direito); 
entr.,Laato o que fez o tninistro? Disse que o 
inspect•JC niio tiuha razão algum:•, porque a ldi 
era clara, t m.111Jou contiuuar· o pagamento do 
ord;,nado. 

:\ias o nobre d~putll<lo aind11 apresentou outro 
argu:nento, e f<~i de anal,,~ia : elle disse que 
a rcsp.Htll dllS prou10totes tiscalls, a lei tinha 
desü;nad·• orJena.Jod para uns e para outros nno. 
Este argumento ( pcrdót:l-rut~ o nubre deputado ) 
<i cuutr-•pruJuct!nle . A respeito do:! prorr:otores 
u~cae~ a lei marcou ordtHIUdos para uus e gratifica
ções p 1ra outros . mas a respeito dtJS escrivães 
dos feitos nãc~ >~e f,,z t~:-~ta distiucç!io ; tnarcou-se
lh«>~ um ur,lena.l•> e1n ~.;rul ; como quer pois o 
nobr" deputad<l que se tire esta deducçào contra 
ell"~ 'l 

Purlanto, Sr. presidt!nle, creio que não podemos 
utlixar drl votar ptllo parecer da comr~tis.síi.o e peta 
"m«uda 11 ·• nobre dt!putado pelo Ceará, enviando· 
se ao goveruo pa.ra que delira com ju!ltiçll a 11ste 
res?eit•,, \JOrque a le1 é b :•stllnttl clara. Se o 
gov,.·rno entendesse que não era lugar de bastante 
tr:1balho para fazor uu1 emvregado vitaticio, não 
o fizesse. Logo que o ftl~, lvgo que nomeo!l .u•n 
escrivão, qu<J prest:ou Juramento, pagou d1re1tos 
pelo s eu titulo, nã., pódtl ellt:J ser demittido e 
privad'' ~e sf:u orJenaJo sem uma. sentellça que 
as,;im o JUlgue de.stttUldO, ou por lol que reforme 
a actuat e nunca por avisos do governo. 

E' l.do e apoiado o seguwte requerimento do 
Sr. Souza FrH11ça: 

c Q11e se peção informações ao governo sobre o 
requ,rimeuto du SU!Jp!lcante, declarando o modo 
pl)r que o mosmo governo enten.te a lei que 
crt~ou 011 restabel~ceu o offi.cio do escrivão priva
tivo da fazenda . » 

A dlSCUSSà<l fico. aaiad" para se passar i outra 
parte tia ordem du dia. 

t.EF,liW6. :>A GUARDA XACIONA.l. 

O Sa. Pas:siDENl'E:-0 nobre deputado o Sr. 
Nunes Machado pedto retirar o seu requerimento 
em que propuaha o adiamento da d.iscussão do 

ú2 
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projecto ; não se consultou a camar:~. a este 
respeito, porque não havia numero sufficiente 
para votar-se. Oonsaltarei agora á camara se 
consente que se retird este requeriment<>. 

A camara decide que sim ; continúa por eon
sequencia a discussão dQ art. 24-

Não havendo mais quem falle sobre 8 materia, 
dá-se por discutida. O artigo é approvado. 

Os seguintes artigos 25 e 26 são approvados 
sem debate: 

« Art. 25. O estado-m·aivr de cada b~talhão 
terá tambem um quartel-mestre. e cada corpo 
de eavallaria um trombeta ou um clarim-mór, 
com a graduRção de lo sargento. As secções de 
companhia de ma:s de oitenta praça:! terão dous 
alferes e oito cabos. 

« Art. 25. Tudos os offic!iaes inferiores, assim 
como os cabos, tambores e cornetas serão no
meados pelos commandantes dos corpos, pre
cedendo proposta do commandante da respectiva 
companhia a respeito daquelles que não perten
cerem ao estado menor dos n:esmos corpos, e 
serão sómellte rebaixados quando commetterem 
faltas notaveis no serviço, precedendo exame 
do MSO por um conselho composto de tres 
officiaes, á vb'a de cujo resultado decidirá o 
commandante do corpo. Em cada uma das com· 
panhias avuls••s e secções será feita a nomeação 
pelo commandante della, sob proposta do official 
immediato. 11 

Segue-se a discussão ao art. 27. 
•• Art. 27. A nomeação dos offieiaes da guarda 

nacional será fe ita pelo governo na córte, e pelos 
presiderates nas províncias, sob proposta dos 
chefes dos corpos e informaçà<> do commaudante 
superior, onde o houver, observando·se a Qrdem 
gradual do acce>su, de sorte que ninguom seja 
nomeado para qualquer posto sem haver occupadll-O 
immediatamente inferior , sal v" o caso áe máo 
procedimento, ou evidente inhabilidade do indi
viduo a quem pertenc<!ria o accesso. 

" Os eommandtmtes dos corpos serão nomeados 
d'entre os re:< pectivos offi~iaes ; e nas suas falta~ 
ou impedimento serviráõ o~ mais graduados, ou 
os mais antigoi d'entre os que de igual patente, 
quando o governo não designe especialrr.ente os 
que devão substituil-os. 

O Sr. Coelho Bastos :-Eu não concordo 
com o artigo da maneira porque está re•iigido : 
voto por elle até as palavras-onde os houver-; 
o resto niio me parece conveni.,nte que p"s~e. 

Eu julgo que é melbo:- deixar-se mais amplitude 
ao governo para escolher uo districto das com
panhias ou dos corpos aquelles dos cidadãos 
que fórem mais habilitados ou adquirirem me
lhores habilitações para occuparem os postos d:l 
gua.r~a nacional. Ul!l cid:adão ~óde ser optimo 
capttao, e talvez nao seJa mUlto bom mlljor, 
entretanto que outro póde se tornar mais apto 
para este posto, podem concorrer nelle as qua
lidades para bem desempenhar este lugar. Póde 
um capttão não ter mão procedimento e não ter 

·inhahilidade, e entretant" não poder preencher 
bem o posto de major. Esta idéa não é nova : no 
tempo das antigas mil1cias se observava isto . 
Talvez ~lguem rne queira suppór tão regressista 
que queira restaurar no seu t.,do esses antigos 
corpos ; não vou para ahi, nem quero as antigas 
~ihctas com todos os seus ranços, nem uma 
liberdade tão ampla como existi~ na guarda na
cional, com a qual não sa podia observar a disci
plina dos corpos. Mas no tflmpo das antigas 
milicias exigia·se para alguns postos certas 
qualificações, e por estas qualificações acontecia 
muitas vezes que o cidadão não pudesse ser 
elevado a um posto que aliás occuparia se fosse 
por escala. Além disto, nos corpos de linha 
observa-se que nem sempre se dá a escala do 
{mtipdade i ha occasiões em que o credito do 

individuo, em que serviços relevantes, em que 
actos de valor fazem levar a uma cat~goria mais 
ei-vada 8 um indt vi duo que aliás não seria pro
movido se só se seguisse a escala. A experiencia 
me tem mostra.d<> QUI! nem sempre a escala na 
ordem das nomeaçõds é a melhor garantia para 
que essas nomeações recaiào sobre pessoas suf
ticientemente habilitadas. No tempo das antigas 
miLícias exigia-se, como uma das condições para 
ser capitão; que além de outras habilitaçõe~ o 
individuo possuísse certas rendas, que offer<!ee~se 
melhor g•uantia ao bol.Jl desempenho do serviço 
publico. Ora, o official da guarda nacional, como 
das antigas milicias, tem de fardar-se, tem de 
fazer despeza, algum as vezes extraordinarias, e 
s ~ndo a nomeação feita por escala póde muitas 
vezes recahir sobre pessoa" que nem sempre 
po~são bem desempenhar as obrigações inherentes 
ao posto que occupa. 

Purtind.:J pois destes princípios, eu peço a sup
pr;,ssão do ultimo período do artigo. Não m·•ndo 
emenda á mesa: pedirei simplesmente a V. Ex. 
que na occasião da votação divida o artigo até 
o ponto que indiquei. 

O Sr. D . Ma.nool :-Sr. presidente, a dou
tri na do artigo em di~cussào é o resultado da 
observação de 15 anno><, de que a guarda nacional 
não pó.ie preencher os fins da sua ereação, sendo 
os seus officiaes de eleição popular. O corpo 
l~gislativo já re.:oulleceu es:a verdade, quando 
determinou que no município da córte fossem os 
officiae~ da guarda nacional nomeados pelo go
verno :. e as assembléas legislativas provinciaes 
quasi todas têm legislado no mesmo senti.Jo, 
tornando os otficiaes da g11arda nacional da no
meação do presidente. E' verdade que umas 
assembléa.s tornárão vitalícias as patentes dos 
ditos officiaes, outros a lizerão dependentes da 
vontade dos presidentes ; mas é fReto averiguado 
quP. todas ou quasi t odas reconhecerão a necessi
dade de acabar coúl a eleição dos officiaes da 
guarda nacional. Eu entendo que o artigo do 
pr11j ecto é muito preferivel a tudo quanto existe 
a tal respeito. Dando ao governo na córtA e aos 
presidentes nas províncias a faculdade de nomear 
os offi.ciaes da guarda nacional gar!lntio a estes 
a perwanencia de seus postos, e estabeleceu a 
promoção por escala ; fixando assim as regras 
pelas quaf's QS governos geral e provinciaes se 
devem regular em sPmelbante objecto. Desta ma
neira o artigo !'>atis[az a uma necessidade geral
mente reconhecida, poem ao mesmo tempo limites 
KO arbítrio do governo, e dá á guarda nacional 
garantias que certa•nente não tem, uma vez que 
o gvverno possa livremente nomear e demittir 
os ofticiaes da gu:trd :l nacional. Os nossos cos
tumes nãc- admittem por certo que um cidadão , 
que ha poucos dias commandou um corpo, volte 
a simples guarda e vá fazer nas fileiras o serviço 
que " este compete. 

Não estvu de accordo com o honrado membro 
pela Parahyba, quando quer svbre uma excepção 
e!ltabelecer uma regra. Creio que é poS$tvel que 
um individuo seja bom capitão de companhia, 
sem o:omtudo p•Jder ser bom major ; mas isto é 
excepção, porque ern regra o individuo que tem 
desempenhado as funcçõo.s de commandante de 
companhia, se suppõe habilitado para desempenhar 
as de major, t.,nente-coronel, etc. A doutrina do 
honrado membro paderia levar o desanimo á 
guarda nacional, e produzir mão etftJito ; porque 
todos desejão subir, e o capitão que não levasse 
es peranç'l.~ de accesso, serviria sem satisfação, 
e procuraria todos os meios de esquivar-se ao 
serviço. 

Se fossem restabPl~cidas as antigas miliciaes, 
como eu desejo, ea votaria para que os majores 
e ajud11ntes fossem tirados da primeira linha, 
mas receiando que se .iiga que pretendemos mi• 
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Utarisar a guArda nacional, tendo algum es· 
erupulo eUI votar para que tambem O!> majores 
e ajudantes da p;uarda nacional sejão officiaes de 
primeira linha. Tambem não posso concordar com 
a idéa de que para officiaes tmptr,ores d~t guarda 
nacional só dév~m ser nom.:ad .. s homens ricos, 
porque, senhor .. s, taes postos não são a t·ecompensa 
da riqueza, a~sim <·omo os postos de primeira 
linha~. são recompensas dos sc·rviços da antigui· 
dade, etc. ; e advirta-se que na primeira linha 
ninguem sobe ao posto de major, etc., sem ter 
serv1do nos postos anteriores Eu deseio que 
tambern na guarda nacional se sig~~o aquella regra, 
quanto fór possível, e que ninguem, por exemplo, 
possa SE>r ~:apitão sem ter sido tenente. e major 
sem ter sido capitão, etc. Pelo que toca porém 
aos serviços que o officilil da guarda naoional 
possa prestar em campanHa, temos as honras 
e mercês pecuniarias para com ellas serem rt~
comptlnsados taes serviços. Parece-me pois que 
a doutrina do artigo deve passar. 

E' lida e apoiada a seguinte emenda do Sr. 
Coelho Bastos : 

u A nomeação dos officiaeR da guarda nacional 
será feita pelo governo na cõrte, e pelos pre
sidentes nas proYincias, sobre proposta dos 
chefes dos corpos e informação do eommandante 
superior, onde o houver, sendo os officiaes su· 
balternos tirados d'entre os cidadãos que podem 
ser eleitores, e os superiores dos que podem ser 
deputados.-S. R. 11 

o Sr. Coel.ho Bastoa:-Eu não poderei, 
de certo, responder bem ao nobre deputado: a 
minha intr.lligencia não chega a tanto, mas pro· 
curarei dizer alguma coufla para corroborar as 
observações que fiz quando combati o artigo. 

Sr. presidente, é minha opinião que a guarda 
nacioniil não chegou. ao lastimoso estado a que 
chegou por ser a nc.meação doR officlaes do~ 
eleição popular. Se a sua organisação tivesse 
sido adaptada aos costumes do paiz, embora a 
eleição dos officiaeM fusse popular, a ~uarda na
cional teria produzi,lo optimos resultados. Estou 
c.onveucido que o desmancho da guarda nacional 
proveio de se entender que devêra ser refurmada 
a lei que a organisou, não no todo do seu systema, 
mas n'um ou n'outro artigo, conforme os interesses 
das localidades. No mu01cipio neutro, por exem· 
pio, entendeu-ae em c~rta época que era con
v.wiente que o governo nomeasse os officiaes; 
disse-se que o governo fazia melhor escolha ; 
mas eu não Sfli se o tempo justificou esta pre
visão, não sei o governo praticou '' mesmo que o 
povo quando tinha de eleger os officiaes da !(Uarda; 
em minha opinião nem bempre o governo foi feliz 
na sua escolha, nem sempre as nomeações que 
fez recahirão sobre os cidadã.:>s mais aptos, mais 
habilitados para exercer os differentes postos dk 
guarda naciunal. 

O que aconteceu no município neutro, aconteceu 
em outras pruvincias. Vio·se uma monstruosidade; 
em umas províncias erão os postos da gu!irda 
nacional vitalícios; em outras provisorios ; em 
uma província uma lei determinou .que estes 
postos fossem vitalícios; mas veio um presidente 
que disse-não ; conservem as honras, mas não 
sejão vitalicios.-Não vou pois para o lado da
quelles que attribuem ~ eleição popular o mào 
estado da guarda nacional; tivesse ella uma 
organisação mais consent~tnea com os nossos usos 
e costumes, fosse embora pop:~lar a eleição dos 
ofliciaes, mas dependentes de melhores garantias, 
que a guarda nacional hoje estaria em outro pé. 
Mas emfim esta idéa està hoje reprovada, e eu 
me submetto sempre á m&ioria do paiz, que julgo 
mais illustrada que a minoria. 

Agora são os otliciaes nomeados pelo go
verno ; embora o sejiio, mas desejo dar ao governo, 
nesta parte, um maior circulo para sua escolha. 

Entendo que além da illustração e da intelligencia, 
a propriedade é uma garantia de ordem que o 
eidadão off,.rece para occupar qualquer posto na 
guarda nacional. 

PrP.sentemente o governo oomêa e demitte os 
officiaes da guarda nacional. Quero persuadir-me 
qu~ quando o governo d1mitte um official da 
guarda nacional é porque está persuadido que 
elle não preenche bem as suas funcções; entre· 
tanto parece na maior parte das vezes que é 
por'}ue este official está em harmonia com sua 
política, porquanto nós vemos que quando uma 
pnlitica sobe, tambem sobe um grupo de officiaes 
da ga,1rda nacional, que são derníttidos quando 
esta política deixa de dominar. A-<sim, longe 1a 
guarda nacional prestar verdadeiro serviço publico, 
só presta serv1ço a um ou oulro individuo que tem 
em vistas subir ao poder, e uma tal guarda 
nacional em vez de servir ao paiz, faz um das
serviço. 

Sr. presidente, o nobr11 deputado nos asseverou 
que no tempo das antigas milícias as propostas 
erão feitas por escala. Não estou muito certo de 
todas as leis e regulamento$ que região as antigas 
milícias, pois que pouco tempo servi nellas, . e 
depois de creada a guarda nacioual não me dei 
ao trabalho da ler esses regulamentos; mas me 
parece que havia disposição legislativa ou regu
lamentar pela qual se ordenava que para os 
postos superiores fossem preferidos os cidadãos 
que tivessem tae~ e taes habilitações, como, por 
exemplo, maior somma de riqueza, maior gráo 
de intelligencia, serviços relevantes, etc. Era 
mesmo neste sentido que muitas ou quasi todas 
as nomeações se fazião, pois Qlle sabemos que 
para os postos de coronel, tenente-coronel ou da 
major erão sempre nomeados aquel\es cidadãos 
que além dos seus conhecimentos tinhão riqueza 
no lugar. Nt~m se diga que, a passar esta idéa, 
o official que é capitão nunca mais passará a 
major ou a tenente-coronel; não, procure o go
verno collocar nos postos aquelles cidadãos que 
além das suas virtudes, além dos seus conheci· 
mentos, tenha um certo capital que afiance mais 
o seu apPgo á ordem publica. Não quero com isto 
dizer que aquelles que são inferiores em fortuna 
não têm " mesmo amor á ordem publica, mas o 
racto é que parto de princípios que os nobres 
deputados adoptavão. 

O nobre deputado ba de reconhecer que para o 
posto de official superior da guarda nacional exige· 
se certa despeza, e nem diga o nobre deputado 
que os accessos da guuda nacional são por ser• 
viços ; eu creio que o nobre deputa:lo não está 
muito corrente com as idéas do tempo, com o 
que foi sustentado nesta casa ptlr um dos nossos 
officiaes gene::aes, em quem todos reconhecemos 
muita illustração. Este nobre general disse que 
os postos de primeira linha não erão dados como 
remuneração de serviços, mas lugares da nação 
que deviào ser preenchidos para o bom desem
penho do serviço publico: como quer pois agora 
o nobre deputado fazer dos pos\os da guarda 
nacional remuneração de .serviços? 

Não recêe o nobre deputado que a passar a 
miol:a idéa, haja dP.sanimo na guarda nacional; 
pelo contrario, eu tenho a experiencia da minha 
província. Alli as milícias chegàrão a um estado 
de relaxamento extraordinario, porque então ae 
observava em rigor as tdéas do nobre deputado: 
as propostas erão feitas indo o commandaote do 
corpo buscar um homtlm que não estava muito 
habilitado para alferes ; depois era este ho~em 
levado a tenente e capitão. Aconteceu por lSto 
que cidadãos que tiohão prestado serviço~ ~esmo 
em primeira linha, que tinhão mais habll1tações 
para occupar os postos, erão preferidos por ver
dadeiras incapacidades: deste modo chegárão as 
milicias da minha província a um tal ponto de 
relaxamento, que uão havia pessoa alguma que 
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tivesse certo pundonor, certo brio, qtle se qui
zesse prestar ao. serviço preferi:'ío antes . ser 
presos do que. sujeitar se a se!·vtt~ com offictaes 
que pelo dirmto da escala t1t1hao de os com
rnnndar. 

São estas, Sr. presidemte, as rellJxões que me 
occorrem de momento para responder ao nobre 
deputado. 

Qff,Jreci uma emenda, e com ella julgo que se 
obtém o fim mais consentaneo com o que :lrs<e.jo 
e com o que talv~z queira o nobre deputado. Q,•mo 
não sou daquelles que estigmatisão a eleição po· 
pular da guarda w\Cional, sô porque é eleição 
popular; como não sou daquelles que querem uma 
escala impreterível, sem a qual não se podem 
fazer nomeações ; como não sou daquelles a.ue 
querem militarisar a guarda nacio11al a ponto 
de quererem approximal-a ao exercito, mas quero 
sórnente d~r-lhe tal ou qual subordinação, quanta 
seja sufficiente para o bom de;;ernpenho un ser
viço publico, proponho que os officiaés StlbalterHos 
sejão tirados da classe daquéllBs cichdãos que 
podem ser eleitores, e que os officiaes superiores 
sejão tirados da classe daquelles cidad>los que 
podem ser nomeados deputados. Nem se diga 
que é isto uma odiosídade, porque nós vem.Jo; que 
esta mesma escala está na nossa constiluiçã:>, 
que exigia certas rendas para os cargos de elettor, 
deputado ou senador. 

O Sr. Oliveira. Lisboa:- Pedi a palavra, 
Sr. presidente, porque, para votar com ~nnileci
mente de causa sobre estH artigo, preciso saber 
se a emenda do illustre deputado é substillltiva 
de todo o artigo, se nella Jica incluído o ultimo 
paragrapho qtte o nobre deputado n:?:o len, e que 
é este. (Lé.) Eu pretendia votar pel·J artigo tal 
qual, porque nelle não enxergo os incouvenientr;,; 
apresentados pelo nobre dep'ltadu ; n<1au não 
alterando a emenda do nobre deptltado o essenctal 
do artigo, segund1• elle acaba de Jr;clarar '"ll 
urn apMte, não terei dllvida ele votar pi>r ella, 
pois que desejo, por me p>~recer isso de utiltdade 
publica, que os ofiiciaes Ja gllarda nacional sejào 
pela maior parte proprietarios ou capitali>;tas. 
Pretendo votar, como diss.,, pelo artigo, porq lle, 
quanto ao posto de major, que parece ter dado 
mais cuidado ao nobre deputado ..• 

O SR. CoELHO BAsTos:- Não me deu. 

O SR. OLrVÉIRA LrsBoA:- ... e que, na verdade, 
deve dar-lhe, eu pretendo offerecer uma emenda 
ao artigo seguinte, consignando a idéa de que 
os majores e ajudantes sejão, pela maior pa~te, 
officiaes de primeira linha; nisto vou de accôrdo 
com a illu,;tre commissão que redigia o projecto. 
Não pretendo excluit' inteiramente os officiaes da 
guarda nacional, mas des,;io que com preferencia 
sejão nomeados para estes postos officiHes de 
primeira linha. Esperando pois, para desenvolver 
a minha idéa, que chegue a discussl'io ao artigo 
seguinte, direi que voto pela emenda, visto que 
não destróe o artigo. 

o Sr. D. Manoel:- Esperava que o illustre 
deputado pela Parahyba produzisse razões novas 
para combater as que offcreci em sustentação do 
artigo "do projecto; mas pelo contrario, o que 
acabo de ouvir é mais em fil'iOr da, minha opinião 
do que contra ella. Disse o illustre deputado 
que estava persuadido de que quasi todos querem 
que os officiaas da guarda nacional sej ão nomeados 
pelo governo; é justamente o que eu dtsse, e 
por isso estamos de accôrdo. Asseverou tambem 
o illustre deputado que do arbítrio dado ao 
governo, de nomear os ofliciaes da guarda na
cional têm resulta lo muitos males. O que nos 
cumpre então fazer? Estabelecer regras que dirij ão 
o governo em taes nomeações, e coarctar quant.o 
ser possa os abusos que possa commetter. 

Ora, o artigo estabelecendo a permanencia dos 

poshs, e a promoção por esc da, fixa regras e 
pÕ•l limites ao arbítrio e aos abusos; pottlnto 
d·wa elle tnBrec,~r a approvaç~\o doJ illuslre depu
tado, e assirn ficarem(:s de acuônhL Nfto n1e 
~o~tfnrtno con1 a npini~lo de qutj ~~s officiarcs da 
Wl:Hla ruv~i1H1al só 11Hvnm ser tirados da clu:"3se 
do~ propt'Íl~taric,..;; tal opíiliàll SHI'!H urna ex~epçào 
o l!<J8il e inju;ta. O empregado nublic.,, por 
ex.·~rnplo, q111~ tPm uma r'::lnda sn'ifi·~ientP~ não 
pó,le set· olr-id tl da gu>u-da na c i on,,\ ? O nego
cia(lte está Lunbem ex.cluido desse dir<éito ? O que 
eu desejo é ljue se fixe uma renda corno con
diç,io n:Jcessaria para a n'llneação, provenha essa 
ron•]a d<> C<lllHnercio e industria ou outra qualquer 
fonte. Talvez qu<J essa Seja tambem a opiniã.o 
d,, il!ustre deputado, e q11e r:a palavra- pro
priet,,rio- compreuenda nio BÓ o que possue 
pt·opriedatl,,, mas tamb,,m todos os que têm uma 
renda fixa. 

Nlio dHei o meu voto á emenda do Sr. de
put •do pela Parailyba, quando exige que só 
possão ser of:!iciaes superiores da guard" nactonal 
os q'te podem ser deputados. Para representante 
da na,:ã•J é de rni-ter t,,,. outros recjuisitos, que 
pod~cnn faltar ao offi~ial superior d guardl! na
cional, sem que este dn1xe P'"" isso de bem 
cles<mtpet!lmr os srJus deveres. :Ma~, se o illustre 
dApUtcld'J quer que ninglldn possa ser no·nr.ado 
offi,;ial Sttperior da gaarda n·•ciorwl sem ter 400$000 
de rüoda, anUlo estu.mos de ac~ôrdo, e mesrno 
eu _desejaria que a r:~nda fosse 1nai~r; uão digo 
só para official Sll fJ'?rior, mas t>~mbetn para ofticial 
extn·uo, por.:jue são est,;s os que, no meu conceito, 
devem ser chamados aos postos superiores. 

Aind<l insisto na idéa de que os postos da 
guarda nacional nào p•,clem ser considerados como 
rernuneraçfi.o de servi(;o,..;, porque outr:~ é a rnane-ira 
tl0 rucomp':lnHar LaHS -~erviço:-1. O tl.rgumento dew 
duzicio dos abusns qne se' têm cornmettido em 
uma proviilêia é fm :o, e nunca o legisl'ldor eleve 
attt~nder ás f:Xc<J;rÇÕdS para estabel"'Cer regras, 
D1sse o illu,;tre dbputa lü pela Parahybü que a 
pro_rnoção de tlm capitiio de linba ao posto de 
maJor, por exemplo, era uma simples satisfaçao 
do servi•;o; creiu qtte está enganado, tJorque a 
lei não autorisa a [J!"OlllOV•Jr um soldado ou um 
alferes. aD posto de maiur, e exige qu<J para 
elle seJa eltamado o eapit:io mais antigo ; assim, 
a let atteutle ao serV!Ç<J, ma,J de manein que se 
nã_o_ p• ejudi4ue a antiguid,•de, e que as promoções 
seJao sempre por escah. 

São estas as réfl,Jxões que julguei conveniente 
fazer ao que di.<se o honrc~do membro pela Pa
rahyba, o qual rne wu·ece haver antes su,teutado 
do que atacac'.o a doutrina dJ artigo que se acha 
em discussão. 

o Sr. Oliveira. Lisboa ·-Sr. presidente, 
eu fiquei em extremo aclrniraclo de que a idéa da 
serem os commandantes dos corpos da guarde 
nac.Wllal proprietarios Oll capitalistas tanto des
agradasse ao nobre deputado, sendo elle, como 
tem d,;clarado, t:'ío apaixouado da organis"ção 
da,; extinctas milici<ts, portanto foi urna pratica 
con"tan temente seguida, que os chefes desses 
cvrpos fossem proprietal"ios ou capitalistas. l'am
bern não teve o nobre deputado razão de combater
me só porque eu disse 4''e desejava isto; um 
desej'' não merece ser combatido. 

Demais, a emenda que se discute exige uma 
certa e determinada renda, e eu com ella me 
conformo, porque desse modo serão escolhidos 
com preferencia para os postos superiores da 
guarda nacional os pwprietariús ou capitalistas. 
Eu tenhv vist,,, Sr. presidente, pessoas mui ca
pazes, por seu merecimento e por sua aptid:'ío 
ao serem escolhidos para chefes dos corpos d~ 
guarda nacionll, se dirigirem ã autoridade que 
oa desejava nomear, p·edindo-lhe com instancia 
que não levassem a efieito uma semelhante no-
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meação, 11ue os comprnmett~ria a em fazer uma 
figura tristt>, pois não tinhà·• os prteciso8 hav~rcs 
p>na se tratar;~rn com a d~vida dec~ocia, " r,ara 
accedt·rem uos p;:tliJus dos seus subfordioado<, 
que llluitas veze!\ r.,correm aos seus chdes p •r • ~ 
se f,udarem, ~te. 

Ei~ pois um argu:mmin pratico qu.~ fortifica· 
a opinHiü Je que os offida~s da guHrtla na
cional, pelo m<:Onos os superiores, devem ser 
abastados. 

o Sr. Junqucira:-Sr. pre:;idente, tem-Stl 
falla•io sobre as 4uali!icaçõ~s para se•· nornea.lo 
o official da guarda nacional, segundo o com
plexo de~te projecLo, a idéa Jominante que re8alta 
delle é Jar á guar•la nacional uma organisaçào 
o.ais appruxim:,~da á das antigas milícia,;, apcr· 
taodo mais os élos da caJêa de diff.;rentes partes 
de que se compõe e,;ta força, para que dahi 
resulte não só acção mais forte ao g0ver"o , 
como uma subortlinw;ào dos guard:~s para com 
os seus olliciaes, e destes para com os seus su
peri·l~. 

Nas antigas milicias não só se tinha em vista 
sustentar esta subordinação , este nexo. mas 
tamben1 que os ofticiaes e comnaandantes f,,ssem 
cidad;ios que tive:>sPm meio~. que em certa:> cir
cumstancias pode:; sem m:111 Ler sua gente, como 
acü,tPceu muitas v~zes em que os milicianos não 
tinbüo meius pura comprar divtm>os robjectos que 
erno fornecidos pt>lo" seus chefes. Néos commet· 
temos um erro transportando da França para 
aqui a lei da guarda nacional ; f0i u•na triste 
en1:erti&., foi arvore que não podia vingar no 
nosso solo. Pür mais que digamos, somos muito 
aristocratas; em theoria não faltão palavras so
noras para se prociamar o contrario: mas quan.Jo 
se trata. da. e:c"cuçã.> de bdla:< thdorias que 
proclumamns, a triste realidade nos vem mostrar 
o nosso engano. 

Ora, o que IH•S cumpre fazPr a:;(ora? Co>rt :lr 
os ai.Jusos que S<io por nós c.•nhecidos : procurur 
llm mdo t•·rnu>, e e~te meio termo cst:'L eu1 ap
prnximur-nos mais ás antigas ruilicias; d"vMuos 
exigir que os <·fticiaes t-luldo u garantia Jo 
dinheiro, do,,; meios. Não digo qttu ~ó sej:io 
ofliciae>s os proJorl•·t:.rios tl os ct~pitulistas' nii'>, 
o homem industrioso, o "mpre~tado fJUb!ico •Jtl 
carta orde10 podem st~r oltlcitws da gu11rda na
cional. 

Nem so di:<a que lia homonR btlltOmtlrit"ll mas 
pobres que mio devem ser Psclul•los. Es>f!!l brne· 
ltl«ritos p•>d>-~u receber do KOVerno outros Rignaes 
de consi·ieraçà(o, 1na>~ não st~rHm o{ficiaeM Ja guar•lll 
naciona<!s, porque não potlem infun•lir rl)spAit<l 
a .. s guardas. Não convem que sej:io ofticiaes 
homens que não podem se aprtlSentar em publico 
com a devida decencia: não couvém que sejào 
officiaes aquelles quil não têm com que viver. e 
que até podem ir especular S<lbre os míseros 
guardas como creio que acontece, pois que parece 
que a titulo de musica se recebem dinheiros de 
que se não dá conta. Siio miserias que apparecem 
no noss-:> paiz, porque não se adaptou a garantia 
dos meios, dos haveres, para se preencherem 
certos postos. 

Portanto, já se vê que hei de querer maiores 
qualificações. Porquanto irei votando contra a 
embnda do nobre deputa.io da Parahyba, porque 
ha o art. 32, onde se trata das qu>tlifi.:ações. E' 
necessario que instituamos uma discussão espMial 
sobre elle. 

Mas, Sr. presidente, niio posso deixar de man
dar á mesa uma pequena emenda relativamente 
ao 2° ~ do art. 27, quando diz que os comrnan
dantes dos corpos serão nomeados de entre os 
respectivos officiaes. Eu direi que os commandant.:s 
dos corpos sej•io nomeados de entre os respe~tivos 
capitães, que até capitão se vá por accesso. que 
quem foi habilitado para ser alferes possa chegar 

a capitão: mas para commandante, devem ter 
outras m • •ior~s llabilitaçõ~' e conhecimentos muito 
mais a"•fJlo:;. O g.•vP.ruo J~ entr~ o capitães es
C·dha UIJJ, C!Jfrto s~ fazia ('ulfl t1S a'Ui"liS ru!liclas 
~alvu s~ niiiJ fõr :uaj .r de liaha, p7,rqtHl ent >'i.~ 
dou ta .ube"' •)Ue se IJOs~a. escolhtJr major, e se 
nii1o fór tle l111h:l, d .::; Cti!Jlt;,e,, quo!, conforUie as 
leis Lias milit:ias, erih s~mpr" humtJns abastaJ Js 
qu" potliiio soccorr&r a cumpa"h'a ll·> caso d~ 
ur~eucia r<>pentaoa. D·:b:dxo dest~ systewa, eu
tbndo que poderem•.s quanto é possível conciliar o 
!IOlull de guarda nacioual corn as nossas institui
ções, COln a Ht:C<lSSaria sub·ordinação e obedieucia 
que deve haver e:n gentd que tem as armas na. 
n11'io. Mandarei por consequ<'ncia esta pequena 
eouJnda que diz respeit<J ao ~ :.!• do art. 27, d3 
qu~ trabmus. 

E' apoiada a :seguinte emenda do Sr. Jun~ 
queira : 

<< Em lugar dos respectivos officiaes, diga-se
respectiV<lS capitães ou major, caso etite não seja. 
de tropa de linha. » 

Indo ·se proceder á votação, conhece-se não 
haver casa. Em conse•1ueucia disto, faz-se a 
chamada, e V•'rifica·:>e não estare111 presentes o:> 
8rs.: So1'za 1\L.rtios, Pinto de Almeida, Oarvalh.o 
~ Silva, B~z~rra, Acauaitl, Ayre~ do Nascim.:nto, 
R" ;:to :M:olllt~iro, Val<Jlltl, ~unes Machado, José 
P.;dro, Mariz, Tavares B .. stos, Lopes Gama, 
Ferraz, J, ·Siuo : com p:•rticipa~ão os Srs. Pao!ino, 
Campos Mello, G>tvião, Carrão, Dias da Motta, 
Torres H·anem e Mdlu Franco. 

Levanta-se a ~eijtiã.o ás 2 horas. 

Ses!lào em 22 de Junho 

PQI::SlDK.'õC!A DO SB. MUNIZ TAVARES 

SoM~!ARio.-Expe1iente.-ApprOt:,lçt:Yo das pensões 
ás viuvas do.~ Srs .• -tntonio Curlos e Ma,-tim 
l•',·ancisco . -Paa·c:cc1' sobre concesstlo de loterias 
aos lh.:ai1'0~.-R..:{urm-a da guarda nacional.
Orcamento da (a.::enda. 

A'11 o~az~ huras m~uu:; Ju7. minutos Ja ml\nhã, 
al.mJ se d S•Jssào, lê-11e e approva·se a acta da 
uutecedentu. 

EltPJ!.DII!:NTit 

Um ullicio do mini~tro do imperio, remette~:~do 
copiai dtl consulta da t!tlcçilo tio consP.Iho de estado 
dut! nt'~OCi<l~ do imperio de 7 Je D~zembro dO 
u•wo passado, jul~undo inconstitucionaes os actos 
da as~embléa leglslutiva da província de Matt\l
GroMso dd o. 2 de 28 ele M11rço, e n. 7 de 
25 de Abril, amb•ls de 1838, e n. 19 Je 31) de 
DéZ•Jmbro de 1836, relattvus á eleição de v.-rea
d•lres, juizes de p·•z e deputados provinciaes.
A' comn1issão de assembléas pru"7inciaes. 

Outro do me>~rno ministro, remettendo algumas 
lei:> da assembléa provincial de Matto-Grosso, e a 
consulta da secçf~o do conselho de estado, que 
declara que a referida assembl~a excedeu suas 
attribuiçõ.,s na menciooJtda lei.-A' commissão de 
assembléas proviDciaes. 

Um officio do secretario do senado transmit· 
tinJo um,. reprllsenLaçào da assP.mbléa provincial 
da Bahia, ácerca do decreto n. 323 de 23 de Setem
bro l'le 1813, por pertencer á esta camara sua 
decisão.-A' commissão de estatística. 

São remettidos á sa commissão de orçamento o 
requerimento de D. Maria Justina da Cunha 
Palhares, que pede se lhe co .. tinue a pagar a 
tença do 300S sonuaes. que percebia seu falle~ido 
marido o cornnlll reformado V•ct<lriano .Tosé 
Marinho Pereira Palhares. e á commissào de 
faztJnda o de José Antonio Marques, a·Jministrador 
do correio da província das Alagôas, pedindo 
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augmento de ordenado: e á commissão de marinha 
e guerra o do;: alferes do corpo municipal per· 
manente da córte, pedindo que se l!Jes mande 
abonar dua' cavalgaduras em lugar de uma qt~e 
ora percebem. 

A commissão de pensões e ordenados aprPsentou 
os seguintes parec~>re~, que sendo julgados objectos 
de delibPraç!io, vão a imprimir. 

l.o cc Foi preseute á comm1ssão de pensões e or· 
àenados o decreto de 13 de Maio de 1344, pP.!o qual 
foi aposentado Luiz Vieira da Costa Delgado 
Perdigão, contador da thesouraria da provincitl. do 
Ceará, com o ordenado que lh<' competir na fórma 
da lei de 4 d'l Outubro de 1831 ; e c0mo peh's 
documentos que o acompanhão, :se verifica que o 
agraciatlo, contando mais de dez,•ito annos de 
boDJ serviço, se acua incapaz de continuar a servir 
por seu estado valetudinario, parece á mesma 
commissão que deve ser approvada a mercê, e para 
esse fim offerece a seguinte resolução: 

« A a,;sembléa geral legislativa resolve: 
« Artigo. Fica approvada a Aposentadoria conce

dida por dscreto de Ia de Maio de 18~4 a Luiz 
Vieira da Co&ta Delgado Perdigão, contadc,r da 
tbesouraria da província do Ceará, com o ordenado 
que lhe competir conforme a lei de 4 de Outubro de 
1831. rtlvog,;das as disposições em contralio. 

« Paço da C>tm~ra dos dPputados 22 de Junho 
<le 18~6. - M. M J. Valàetaro. -Peixoto àe 
Brito.» 

2.o « A' commissão de pensõe11 e ordenados forão 
presentes os decrE:tos de 22 de Maio deste anno, 
pelos quaes o governo attendendol aos relevantes 
serviços prestados com s•ngular p11triot\smo pelns 
conselheiros Antonio Carlos Ribt!iro de Andrada 
Machado e S1lva, e M .• rtlm Franc1sco Ribeiro de 
AnJrada á causa da iudep•mdenciad~ste imperio, e 
aos escassos meios de subsistencia que legârão ás 
suas familia~, concede a D. Anna Jost!llna ole 
Andrada, viuva do primeiro a pensão annual de 
2:4008, e eleva á mesma quant1a a de l:400S. que 
actualmente percebe D. Gabriel a Frederica R•b~iro 
de Andrada, viuva do sejZundo; e ~ vista da 
notoriedade, e juMtíça doa motivos, em que se 
funJão os mesmos decretos, é a commissl\o dll 
parecer que aejão opprovadas estas mercêJJ, para 
o que of!c:rece a seguinte resolução: 

c A assembléa genllegislativa resolve: 
cr Artlgll. Ficão approvados os decreto11 de 22 de 

Maio de6te aono, pei•Js quaes foi concedida a D. 
Anna Jo11elloa de Andrada, viuva do con•~>lbelro 
Antonio Carlos Ribeiro de Anilr~tda :Machado e 
Silva a penailo annual de 2:400S : e elevada ~ 
iRual quantia a de 1:400S :que actualmente percebe 
D . Gabriela J:o'rederica Ribeiro de Andrada, viuva 
do conselheiro Martim J:o'rancisco Ribeiro de 
Andrada, viuva do couselheiro Martim Francisco 
Ribeiro de Ao<lrada, em attençào aoe relevantes 
SArviços prestados á causa -da independeocia dest'l 
impe•io pelos referidos conselhlliros. 

« Pac;o da camara dos deputados 22 de Junho 
de 1846.-M. àeJ. Valdetaro.-Peixoto de Brito. 
-T. A. ele Al1;arenga. » 

o Sr. v a ldetaro {pela oràem):-Sendo geral
manta reconhecidos os serviços dos dous cida
dãos a cujas viuva11 se pretendem dar estas 
pensões, e porque a commissão não lhes podia 
dar outra prova de consideração além daqutlla 
que o governo jâ deu, eu, em nome della requeiro 
a urgencia para que se dispense a impreasão e 
seja. discutida immediatamente a resolução. 

A urgencia é ~&poiada e 11pprovada sem debate. 
Tambem é approvada sem debate e quasi unani· 

memente a resolução. 
Tambem é approvado o seguinte parecer: 
« A' eommisaão de fazenda foi presente o reque· 

rimento do Sr. deputado Rodrigues dos Santos, 
. pedindo que , adiaáa a · resolução em que se con· 
cedem loterias ao theatro constitucional fi.umi-

nense, fo,;se á eommissão para dar seu parecer, 
tendo em vista a apresentada na casa pelo Sr. 
dllputado D:as da Motta, para a concessão de 
duas loterias annuaes li companhia dr4matica de 
que é director o actor Jo>io Caetano dos Santos. 

11 Examinados estes prujectos, vê-se qu11 a primdra, 
ten<io sid'l approvad·1 pllr e; ta augusta camara, 
Vo)ltou depois com em~ndas feitas pela camara dos 
Srs. sent~.dores , no emtanto que a segunda foi 
ultimamente apresentada , e ainda não passou. 
por discussão alguma, 

" Neste estado das questões, e não se podendo 
uair em uma mesma discussão projectos que têm 
tido andameuto diverso, nem apres<~ntar emendas 
de materia nov:1 aos que já vêm em~ndado~ por 
outra camara , é a. commissão de parecer que se 
cvntmue na discussão do projecto adtado, e entre 
o outro a seu turno. 

«Paço da camara dos deputados, 17 de Jnnho 
de 18!6. - Souza Franca. - Souza Martins. -
Mariz.» 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

REFORMA. DA. GUARDA. NACION.U. 

Continúa a discuiSsào do projecto que reforma a 
guarda nacional. 

Procede-se á votação do art. 27, cuja discussão 
havia ficado adiada na ultia•a -;essão. O artigo é 
approvado, e por consequencia julga-se prejudic11da 
a emenda do Sr. Coelho Ba"tos. 

Segue a discussão do seguinte art. 28: 
a Art. 28. Para os postos de major e de ajudante, 

di~p.,nsar-se-ha a proposta do commanáante do 
corpo, e a ordem de accesso, quando haja officiaes 
r.,formados de linha, ou de mllici>t com aol.:Jo, 
sobre 0:1 q11aes po•sa recahir a nomettção, pois 
quo~ havendo-os serão prof<lridos. » 

O Sr. Mt~.ob.~do do 0\lvelrt~-:- Sr. pre· 
side11te, mandartli uma emenda á mesa propondo 
que sa accre~cl'nte á palavra nomeação- consen· 
ti11à0 ello~~.- por<.JUe não se deve obrigar a serviço 
algum a olticiaes que obtiverão suas reformas por 
c~tUllll do! suas molestias 11 idade avanç>~da. Eu 
ea•ou que alguns ulllciaes reformados aceitaráõ o 
111rviço d11 guarda nacional, comtanto que tenhão 
por isso UJas alguma vantagem, que eu proporei 
no lugar cornpetente; mas quero que esse acto 
se~ ~!BpO • •taueo e ni\o obrigado. 

E' apui~da a seguinte emenda do nobre depu· 
tado: 

« Depois dll palavra-nomeaçõda-accrescente-se 
- consentindo elles.- » 

O Sr. O.Uvelra. -.:~t•boa. :-Sr. presidente, 
pela disposição deste e de outros artigos, estou 
ccnvencido de que '18 vistas da nobre com missão 
que redigio o projecto forão de que a puar-da 
nacional ficasse c.1elhor organisa<h, que tivesse 
ma1s instrucção e di:~ciplina para prestar ao pa.iz 
mais valioso serviço. Para isto con; crrerá. sem 
duvida que sejào nomeados para os postos de 
major e ajudante dos batalhões e corpos da guarda 
nacional officiaes da 1• linha do exercito. 

Eu quizera que fossem chamados para occu
parem e>tes postos os officiaes que se acllão na 
2• e 3• linha do exercito, pois que são os que, 
Sllm tran:;tQrno do serviço do exercito, se podem 
distrahir para este fim: como porém póde acontecer 
que estes officiaes não cheguem para o fim indicado, 
bom será que pos:~ão tambem ser chamados os 
olliciaes reformados e os das a.ntip;a.s milieias. 
que vêm apontados no artigo do projecto. Se 
liÓmente passar ;;. disposiçio do artigo, receio QllA 
não se remed6a o mal que se pretende evi&ar, 
p•>rque é já muito limitado o numero dos officiaes 
reformados e das extinctas milicias que se achão 
nas circumstancias de bem desempenhar as f11nC· 
ções de taes postos ; a avançada idade e a a 
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molestias de muitos deste~ officiaes 1)8 impossibi
litão para bem exercer as funcções de major e 
ajudante da guarda nacional, e por isso desejQ 
ampliar a disposiçã!l do artigo. 

Se passar esta minh~< idéa, é provavel que 
tambem seje approv11d '' outra que vem no projecto, 
o que e.u tambem amplio, e vem a ser a extincçào 
dos instructores da guarJtt. nacional. .•• 

O Sa. PRESIDENTE:- Esta mataria não pertence 
ao artigo em discussão. 

O Sa. OLIVEIRA. LISBOA.:- Estou apresentando 
!18 minhas razões; desejo que se extingão os 
instructores da guarda nacional, incumbindo o 
seu serviço aes majores e ajudantes, sendo que 
por este meio se virá a faz~r menos dispendio do 
que até aqui se tem teito ; mas quando mesmo a 
despeza fosse um pouco maior, valeria a penB, 
porque grande vantagem resulta de serem os 
encarregados da instrucção dos corpos os seus 
majores e ajudantes. 

Eu espero que a nobre commissâo não impugnará 
uma emenda que passarei a >Jpreseotar neste 
sentido, porque ella não destróe as vistas do 
artigo, antes as vigora : se porém o contrario a 
nobre commissão resolver, se esta augusta camara 
preferir a adopção do artigo tal qual, nem por isso 
me desgostarei; porquo o meu de:o~ejo, a minha 
ambição é concorrer com o meu fraco contingente 
para esta e outras medidas que na casa se tratào. 
Não presumo que acertarei melhor que qualquer 
dos meus honrados collegr\s, que sem duvida me 
são superiores, quer em luzes quer em capacidade 
e experiencia ; rt<conheço tanto a fraqueza de meus 
conhecimentos, que até nem aceitaria este lugar 
em que generosa e espout•lneamente me tem col
locado a província das Alagôas, se visse que as 
grandes notabilidades, que o~ sabios do paiz 
quando se trata nesta e na outra camara objectos 
de subtdo interesse, são concordes; porém se vejo 
pelo coutrario que elles discordRo ás vezes até etn 
object0s que me parecem que lhes devião ser 
comeeinhos, por isso julguei que podia tambem 
ser deputado, porque estou certG que hei de sempre 
votar consctenciosamente, e presumo que tenho 
bom senso. Releve o Sr. presidente esta pequena 
digressão. 

Eu nada mais diria sobre o artigo se não tivesse 
algumas observações a f11zer sobre a opinião emtt· 
tida acerca da emenda de que tratei pelo nobre 
deput.odo por Goyaz. Disse e11'3, se a minha me· 
moria me ajud~, que, po11to 1.1Ue desejasse que 
os postos de major e ujudante fossern occupa!.l·•s 
por officiaes de 1• linha, comtudo estona resolvido 
a conformar-se para.· que esta medit.la se noio 
adoptasse no artigo, porque conhecia em algun~ 
metobroR da casa bastantl'l esr.rupulo a ~ttte res
peito, e que por outra parte considerava que nos 
mesmos corpus de guarda nacional devião existir 
pessoa& capazes de occupar estes postos, por 
exemplo, algumas que tivessem já. servido ua 
1• linha. 

Direi que nesta ultima parte me conformo com 
o nobre d~putado; pc•rem permitta-me elle que lhe 
observe que o numero de pessoas que, tendo 
servido na 1• linha existem na 1• linha, capaz.,s 
de exercerem os postos de major e 11.judante, é 
tão pequeno, que apenas poderá ser considerado 
excepçào de regra. Em geral tenho visto occupados 
estes postos na guarda nacional por pessoas que 
sem duvida estão bem estabelecidas, tê•u muita 
probidade, poréD'l que muito pouco entendem do 
serviço milit:1r. Quizera não citar exemplos, mas 
elles são o melhor argumento a que podemos 
recorrer, e por isso me vejo obrigado a me11cionar 
um. 

Quando tomei posse do commando das armas 
da provinci11 de Pernambuco, havia alli um 
batalhão de guarda nacional aquartelado ; tratei, 
aefundo me cumpria, de iospeccional-o ; o seu 

tenente-coronel e o seu major erão sem duvida 
proprietarios, erão homens de reconb~>cida probi
Jade: ma.:; nã•J estavão no case> de disciplinar o 
batalhão: a primeira vez que o mandei formar e 
que disse ao tenente-coronel e ao major, não que 
fizessem manobra:-~, mas que mandassem executar 
os primdiro" movimentos da arma de caçadores, 
ellea me informárão que as praças do batalbào 
niio sabião fazer isto, que apenas podiiio executar 
o manejo da arma. Perguntei-lhes pelo seu ins
tructor, appareeeu-me dabi a poucos .iia!l um 
tenente reformado, e até muito surdo I Vi-me 
obrigado a ser algumas vezes instructor parcial, 
quando o meu cargo e a minha patente disto me 
dispen~avão. Ora, pergulltO eu ...• 

0 SR. PRESIDENTE : - Não se trata aqui de 
instructores da guarda nacional. 

OS&. OLIVEIRA BELLO:-M•s, querendo eu que 
majores e ajudantes sejão da 1• linha, para obvtar 
a e~te inconveniente, creio que estvu muito na 
mat~ria. Ora, se neste batalhão que estava aquar
telado se notava isto, como não se notaráõ em 
outros cujos majores e ajudantes nada entendem 
desta ma teria'! Pela emenda que vou otlerocer 
não pretendo que se privem os outros otliciaes de 
serem majores e ajudantes, mas que o sejão na 
falt'a destes que podem muito bem disciplinar oa 
corpos, porque justamente é da ese.encia de~tes 
postos t~rtlm bem disciplinados os seus batalhões 

E' lida e apoiada a sego_iute emenda do nobre 
deputado: 

« Para os posto:~ de major e ajudante dispensar. 
se-ha a p"ropo;;ta dos commandantPs do corpo e 
a ordem de accesso, quando haja oftlcia~s da 2• e 
3• classes do exercito, ou officiae11 reformados de 
linha, ou officiaes de milícias com sol<io, sobre os 
quaes poderá recabir a nomeação , pois qu,e, 
havendo-os, serão preferidos. 11 

o Sr. Sou:><a Franco: - Eu não posao 
admittir a emenda do Sr. dPputado pela provln
cia das Alagóas sem algurn11s explic~tçües, ou 
antes . sem mui grava modificação. Parece-me 
quo p11~sando se do prmcípio electivo em a 
escolha dt>s oftlciae~ da guarda nacional, segundo 
dispõe a lei de 18 de Al{osto de 1831, para o 
principi!l de nomeaçii:>, tem-se em vtsta evitar 
as continuas mudanças que tantus desvaola~tens 
têm trazidcJ, acabar com o predomínio completo 
qu11 ha do principin polltico dominante sobre a 
organisaçào da guarda nacional, e tornar esta 
tantn mai~ fixa qullnto po!IStl ser. Ora a admi&MI\o 
d .. offi.ciae~ d" ll•l{unda H terceira claBBe •lo eXflr· 
citu na guarda nacional V•li :ornal·ll lnstavt>l de 
novo, porque não creio qu~ o honr~t.do deputado 
queira privar o govt!rno de chamAr para o exer
cito 11empre que queira a esses officiaes .•.• 

O Sa. OLIVEIRA. LisBoA:-Apoiado. 
O Sa. S ouzA Faa.:sco: -Logo, fica de novo 

in~tavel, e ~ mercê da política duminante a or· 
ganisação da guarda nacional ; porque o governo 
póde mudar todos os dias vs officiaes de que 
se trata, isto é, majores e ajudantes, chamando 
uns -:>fticiaes para o exercito e nomeando outros, 
e quem sabe a infiuencia que nos corpos tém o 
major e ajudante, sobr~tudo quando sabidos da 
primeira linha, póde ajuizar da mobilidade em 
que fica de novo a guarda nacional. Elh con
tinúa a ter pensamento p()littco como guarda, 
como força armada, e nós que queremos que 
o cidadão sóm•mte seja ~~:uarda nacional para o 
serviço nos d11vemos oppõr á disposição que se 
propõe. Entendo mesmo que a disposição qu11 
par11. majores e ajudantes da guarda na-:ional 
d~ preferencia aos of!iciaes reformados só póde 
admittir-se cnm a dech&ração expressa de que 
fl.cão nella eff~ctivos e vitalícios, e sujeitos às 
regras geraes adoptadas a respeito dos outro1 
officiaea. 
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O Sr. Oliveira. Lisboa: -O nobrP. de

putado apre,;entou u~ escrupulo em qn~ lhe não 
acho ra7.:i.O a\gUI:lB- D1sse e!le qne será pi>r<tlChJRO 
que os majure~ e ajudant.;s dtl ~-:uttnh naci•·n~l 
poss:'io ser mudad.,s pelo governo, qua .. do s.-Ja 
mister empregai-os em outro servto;o. Eu nao) 
vejo aqui inC)nvenieute algum ; eutende-se que 
o gc.verno, quando os tirar dess~s empre~os, 
lla de ser justamente nos casos em que podia 
cham11r <JS officiaes que erão nvmeados para 
majores e ajudautes de 2• linha ; quero dizer, 
eriio tt rados da 1• linha alguns· oflicia~s para 
irem servir como em commís,ào nos corpr·s de 
2• linLa, da mesma maneira q•1e eu proponho 
que vão servir em commiss{o nos corpos oa 
guarda nacionaL Nen• <.i~clarei as graduaçÕAS, 
porque isto está subentendido ; para major o go· 
verno não ha de m'tndar senão officiae~ desta 
patente, e para ajudantes officiaes subaltolrnos a 
quem compita este serviço. Ora, não se pode 
dar o caso de que, pro,;~guin•lo o systema da 
organísaçào actual ela guarda nacion~<l, os seus 
majores e seus ajudantes possão S<ll' homens 
de partido? Póde·se dar este cas0, e dá-se mnit~ts 
vez~s. porque são elles mais susceptíveis de 
abraçar os partidos. 

A experiencia vem em abono da doutrina- da 
minha emenda; vimos uós por -çentura que os 
majores e ajuJantea que o governo mandava da 
1• l111ha pau, em commissão, servirem ·nas ex· 
t.inctas milicias, promovessem algum acto que 
transtorna~so a ordem publica ? Não me const:J. ; 
elles erão obedientes e respeitoso:< par_a c"m seus 
superiores; cunserva\·ão os C•ll'P••S em tal disci
plina, que em algum~<~ provincias nós vimos 
b_atalhões de milic1as estar a par das tropas de 
1• linha; er>io os homens os mais aptos para 
esses ~n1pregos. 

O Sr. Rodrigues dos San.tos:-Sr. pre
sidente, hão po~so ad.)ptar o anigo tul qual 
pelo>~ uwUV•JS ~ue acabúu dtl pond~rar o nobre 
de!Juta<lo pelo Pará. Ntio d~s·jarPi 'lue ~m ca:<o 
al~um possa o g .. vern'' extJrcer uma inllU<!ncia 
inllebita na ,;:uarlla nacional, conturbaud·J· a inc&s
sant~mente C<lllfJrrne a extgench das circumstan
cia~; por is,;o estarei s c•ntpre promptu a cortar
lhe aqu~lles camiuh•JS por unde ests 1111lut•ncia 
possa entrar. Ora, t~tjm oJuvida alguma qu.,, to•.hs 
as veZ<lS que os P•15lu.s de major e ajuol -•llt•J uiio 
tiverem alguma permanencia, e fõr o seu provi. 
tnento ddx.tldo ao puroJ ürbotri" do ~ov• · rn .• , o\ 
claro qu~ est~ ~xerc.,r:l uu1a intl<lencia muito 
pr.,nunctacla, muito pod•:ros .. , na guarJa naci•mal, 
porque toJos saueru q11o~ os majur~s c ujudames 
silo euttll t.>dus <•S •·fliciaes do; ·~ualqttN corpo 
8'}Uelles quo ~stão em ma1s CO ·Jl:tCt•• cum as praças, 
aquell"" que •.Xel'Celll uma prep.ond~rancla ma1s 
actíça e efticaz ,..obre ••S corpos- Po•·tonto, a 
quer<!C·~e al;.:u111a estabilidade, e mesmo umn 
e~pecie Je qu•~taç:io, e dl:sp.,llS<l\'61 que '"' prooçj
m.,uto dos postos J<l majur.,s e ajuJant,s ,fg"·'iJ 
a m~sm'' ro<gra que o pr••je<;too Jetaihvü para o 
pro"im~nto tios •Jutr<Js lofiLia••s, ist,, é, que uma 
v~z uom~ados u:'l" poss·tu s.;r d~nüLttoJe~8, u:io 
poss,\o ser <1i~p~ "sauos Jest., s~rv iço S•:nào 1'·. ·~ 
casos em l{Ue puJ.v~n ti~r J.ernittiJo,; e Jisp~11$<1Jos 
os de11tlliS udict.to$ Ja guard;J. ua,;i .. nal. 

Pelo que t'<'Sp-ita á ewenda du noure d<7 pl!tado 
pelas Atagóas, elltambe•ute:.h•J al;.:uutlis <lllVl ·Jas_ 
.1:\àoJ sei ~" .:ullvém l{U<J a c:utntra vá perturb,lr o 
qu.tdru do exerc•tu cum uma o.JisjtOsiç:io qu~ c~r
t~mente ten•le a tirar as clas-;·.· s d·,ste ,,u.:;.Jro 
grliude uumeroJ dos lndiviJu<.Js qu'" "" com'p,Jem. 

Eu vejt•. tir. pr~sidt:>n\P., •}U t os ntlici : IP.~ dt\ 
s~>gunJa clas~e t(;m a,r.,>to ás prouwçõ.;s, que os 
terc~ira vao, nesta classe, tjsperar n sua reforma; 
não sei portanto se convem que nós obriguemos 
o governo a distrahir oliiciaes da segunda classe 
para ir servir na guarda nacioual, e a servir 

sem te1· f{arantia algumn, pnrque não vejo prin
cipiü algum que ;>nssa do~mon:<trar que o serv11;o 
as:>im \Jfl':<tado na guarda n '~:::onal ha de ser 
con~iJeradn c•J;no dando ,1ircilo á prornoc;<iO na 
prinlf!lr, lin!J>~. 

A d tspo,;i~·ã,, do s.rtigQ, nesta especiP, me parece 
pr~f~rivel. Nós sabemos com l'jnanta faciltdade 
entrll nós Sd couc~dem as ref,>rmas ; aquelles 
o1ficiaes que têm certo numero de nnnos de 
serviçol, com a apres~ntaç:lo •lo parecer de uma 
com missão merlica mais ou menos favomvél, 
obtém (aclímente as suas rP.torma". Asstm vemos 
na cl,,sse d.ls ref,>rm3dos grande nume1·o do 
individutts validos para o serviço, a respeito dns 
qu,,es, a seguir-Sol em rigor a doutrina legislativa, 
não se daria uma ref,•rma ; e, a.,sirn sendo, 
pr•-sumo que ha na classe dos r~f:>rmados c do1S 
ofiic1aes de milicia~ com soldo um sortimento 
uumeroso de ofticiaes validos para irem servir 
nos corpos tia guarda nacinnal. Prdiro buscar 
nesta cla!<Se oftlci ,•es qu.l têm mais ex<>rctcio, 
m'ois pratica do! instrucção, e que pela sua po
sição já "e acbão u;ais isentos de toda a infiur.ncia 
indebita do gúverno, não dep~ndem tanto delle ; 
entn::tant') d~~(·jo que a ~eu respeito se e>stabdtça 
o mesmo <1ue a respeit•l aos demai~ offictar.s, p••is 
que se trata dtl dar algu:ua perwanomcia ,_ fixidade 
a estes ;,~ost. J:s; para g.,r cuherent", é preciso que 
n:i•J doJJXeu,.,s amovivds os de majores e aju· 
dantes, e assin1 hei votar pP.la emenda do meu 
nobrtl aonigo deputado pel•l P lril-

E' li<h e apoiada a seguinte emenda do Sr. 
Souza Franco: 

" Ac~r~scente-se ao artigo' - Estas obriga~ões 
n:io s~rolú ollrígalorias para os nomeaoivs, os 
quws, desde 411" acP.otem, só P•>dP.ráõ "er retnO· 
viJos oa .tamitli·los 11 •1S c:1sos P.rll que o po<Jem 
ser os outros '.1llieiaes da gnarda na~IODtll. l> 

O Sr. Ant:.Jo:-0 nohre <h•putaJo p~JR pro· 
vincia das AI •gô••s aprHR•!Jolou uma ~~~~~~nJa na 
qual pr elo:ndo; yu.,, )Jarn os post. .. s de major r 
ajudaute, ~.o> P"'"a dbpensar a~ propo>~tH:l dolS 
commnu•Ülloto!!l oioo'l corpus e a ordem .t11s a<:cr·R<"R 
quand•• hnj>l tt!liÓH•!S .la R"l:lln•tu P. t~rcvira du><~"• 
ou reforullld•lS pnrn pt'tJA•tCh··r.•m <!Sl•·S pnRl,H. ::;o 
me n1i0 •:ngllllit, di•II•J LI nnbro do'jtlltllolu <Jllll, 
sendo CüllVt .. fliPnt~~ qu~ n:lu t 1 XI~t:io n~ iu~tl'ttet,lrt·B 
da ~Ul\rd:t nacional, por · pl~< dlo•R nu ol:t fnzo·m, tlU 
Coom a Íll,llllCI;:i.o l'jiHl llllll daoloJ lllt> O preo<o•llto', 11 

g11ar•l>\ naci •nml n:io t<!lll tulo ll()r••V•·llnm•·nto 
algum, c 111•-'ll· s n i~t:>truc~·:io qu-1 c•.nl·lllha 1.<'1', <l 

quol lll:I.Í!< upr"pri>ldotS }>:11':1 t<~l·· IIm S•·r:lol o)[l 
oUida"" d:1 t:o•gun.la o' lo·:o o:,.jr ,t ciJtS"<•, t]llt! até rtto 
C(•rtc> tundo J,Jq.Ji;~·~ p ·o1tp:1r a dt~SJWZ:l qll~' ~e fuz 
COIII os instruct., r., .<. Ora, ,.,. I\ Caso eu c•·nheccSSil 
na <lmcnd,~ do '"'br~ dl'plit!ldn ll vantagem que 
ouir·.l n(Jure do,putadü pda provincia tio Pará 
des•·ja na gilarlia lldcinnal, se eu cuubecoo~S8 qur, 
emprt>vsndo-se o.tli:.:iaes de se;.;•lnda e t.;rceira 
clas,:e, ell"'s co ns·~rvav:io os S•: us post"s s••m 
do•po:,.<J<, nda do g·.>Verno, d•J modo que e,t;, nào pu
d~:;;;·~ empre~al.os em outro qualqu€r ~erviço, 
u:í., du VHl:lria a c.- itar a em,.nda oi o noobn, def'U
tad•'· A ;:ommi~s:'lo t~Y>3 em v1sta ruuit.o e~p~ci:'<l
UH~ "tP. ~sta ciro:um~tancia, e creio qu~ o nobre 
députado P•· lO Par :i, que tr.audou U<ua o>menda ao 
arti;.;•) txpli ·<tnúo este p~n~a.nt~nt .. , S'3 attendHr 
b,ut a •lu•urina do artigo, Colllbe~erá que é esta 
u1u:.t eonJ,.,:ao que a t: ·lllllt:i--úl! tem exig1do t:ssen
cialme:no: qu,.nJ" manda qu., sejãJ ~mpregad"s 
ulli<:taes r:, formao.lo.Js e de milic1as nos posto;s de 
m~<jor e ajudante. 

ü ••ol'r~ deputado estará conv.,ncido que a I(Uarda 
r:ac•o••& nàu deve .;star :~ujelta á acçào con,tante 
do ex~cuti v o, ist·J é, que llà<J deve estar sujéita ás 
alteraçõ~s dn poi.tic~<, que d<Jve co.,servar o pen~a
mento nacional constante, que deve acompanhar 
o uesenvolvímento do espírito publico, porque a 
sua missão é manter a cousütuição e a integridade 
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do imperio, object,•s que estão collocados muito I sem debate a proposta do governo com as emendas 
tóra da 11cção do executivo. Portauto, St'l a guarda da commissào. 
naci.:>nal parti~1pa _,sse~cialmen_te do des~nvolvi· Entra em discussão o art. 8° com a emenda. 
m~nto ,1~ . tspmto _publico nact~nal, _e nao deve 0 Ss . PRESIDENTE:_ Julgo que 0 art. 8o deve 
estar su)elta á acçao ~o governo . Stl d~zemos, _po~ ficar adiado cm•jUaot::~ não passa 0 art. 9o, pois 
exemplo, que_ no sy~tema ele1toral e pref~nve: I qu~ da somuaa dos quantitativos de todos os 
aqueHe que IJOe a socaedaJe !óra da acção cons· paragraphos deste artigo é que se póde deduzir 
tau;e do governo, podt:mos tambem dazer que será a som ma geral que apresenta 0 11rt. 8. o 
me,hor orga ,,a,ada ~ guarda nacional que puder Entra portanto em discus~ão o seguinte ar-
prestar todo o serv1ço que de !la se reclama, com ligo ~· . 
menor dependr.ncia da acção do governo. A~sim, · . · 
se eu, como oi::;,; ~ no principio, pudesse descobnr «Art. 9.• Esta recetta será eff.,ctuada como 
na emenda do nobre deputado esta condição prod~ cto da renda gera~ arrecadad~ dentro . do 
essencial não duvidaria aceita! a. :Mas o nobre exe~c1c1o da presente le1 sob os tJlulos abalX•) 
deputado' sabú perfeitanumte que os otliciaes de de~aguado~ : 
B<!gunda e terceira classe não podem ser distrahido!l l.o Dir•1itog de importação para consumo. 
do serviço militar para serem empregados em 2.• Direitos d<l bal•i<Jação e reexportação . 
s erviço que chamarei civil, e absolutamente 3.o Expediente de 1/2 % dos geueros do paiz. 
isent .. s de voltar outr·: vez ao quadro •lo ex~rc1to. 4.• Arm il zen,.gc,m. 
Os officiaes de segunu~ e ttlr.:eira clt<sse pertencem f> . o Pre mios de &.ssignados. 
efftlCtlvamente ao quadro do exercito; vodem 6.o Mult·•s. 
prestar ~ertos e det~ermi_nados serviços como em 7 .• Ancoragem. • _ 
com :niõsao, o pode m de1xar de prestar estes Sllr- 8. • Dan:atos de 1 :) 0 /o das embarcaçoes estran· 
viços quar:do o gvverno entender que não devem geiras ·~ue pas~ão a nacionaes. 
continuar. Demaas, os officaa~ s da segunrla classe, ~. 0 D •t•lS d.~ 7 •/o de exportação. 
que são cousiJ.,rados uggrt gados, sao cl.amados 10. Ditos d e 2 °/o do~! objectos exceptuados. 
a preencher as vagas da primetra classe ; e sendo 11. D•tos de meiu por cento dos metaes amoe· 
assam, não ~à o n ubre deputado que ,.stes homens dados. 
podtm•se dedicar pur.1 e .. xctusivame11te ã vonlade 12. Ditos de 15 °/o nos couros (S . Poldro). 
do guverno vara m er•·cer.:nt ser chllmados á pri· 1:3 . E:tpedi.,nte d .•s capat.azias . 
meira cla:;síl '1 Que a~sim púdtmlõ inverter comple· 1 L Tax11 do correio geral. 
ta.meote o ll' IJ•rito dtl g11arda nacional 1 Por l:'l. Bra.;agem do fe~brico das moedas de ouro 
consequencia, a uonaeaçà.o do• oiliciaes da segunda e prata. 
e t&rcei.ra classe para a gu9n.la nacional, em 10. c .)ntribuição para o monte-pio. 
vez de trazer l• bendicio qu" o nobre deputado 17. C11braJ1ça da divida activa, inclusive metade 
espera, truria grande mal, co11verteria a guarda da .la rendus provinciaes anterior ao lo de Julho 
nacional Hn una iustruuaento de partido; oa de dfl 18:~6 . 
segunda classe priucipalm~nte pn,~t~rião todos 18. Direitos novos e velhos dos empregos e 
a·~uelltls St"rVtço- que o governo exa~tsse dt:lles, officio~ geraes, e d tl chancellana. 
par '' poderem ser promovidos quando houvesse 19. D ,z:ma . de dita, 2 •I•· 
uma vaga na primeira classe. 20. Dt!cima de u •na legua além da demar· 

Purtautu nao posso adu.ittir a emenda, niio só cac~o. 
porque cs.:~es otliciaes não podem deixar de per· 2l. Dita addicional das corporações de mão-
t• ·ncer ao quadro do exercito, sendo cb.amad"s morta. 
puu esta'\ commissões, como porque poderião 22. Emolumentos de certidões. 
tr>liiRLornar o e~pírito que geralmente Re exige na 23. Fórus de terrenos e de marinhas, excepto das 
guardll nach•nal, isto é, o cspirito que a com· do município d '1 cõrte. 
mbstL'J quer naunter 'luando exige que os officí acs 2-!. lmpo. to de 8 •/o sobre os pre!iliOs de 
s cj1io permanent>ls. loterias. 

8 ·,ria um venladeiN contra senso, se por um 2.':1. Dito sobre as casas em que se vendem 
lo.Jo a lcgislaçã,) quize~~e a pllrma:::::tcia dos moveis , roupa, ·etc, fabricados em paiz estran· 
o!llciaes, e por outro fus~e introduzir o germen de geiro. 
um:t mob1l1dalle constante. 2G. Dito sobre as typographias. 

Eu dasse quo este tinha sido o pensamento 27. Dito sobre a mweração. 
da commi~sãu, e que o nobre deputado pelo Pará, 28. Joias das ordens ll.onorificas. 
c!ferecendo a emllnda, nada tinha accresctlntado 29. Jur•JS de apolices. 
a este peusament•>. Para demonst:-al·o , basta 30. Lau.Jemios. 
ler os arts. 27 e 28. Em vista dtlsta leitura, qual 31. Liceuças doa despachantes das alfande%as e 
é a limitação que se dá no projecto a re .•p~ito consulados. 
d•JS postos de major e ajudante, quando a elles 32. :Matriculas dos curMs jutidicos e das es· 
tenhão Je ser chamlldos officase;; dll milícias ou colas de medicina, e Vtlnd" de cartas de bacha-
d ~ 1• linha reforlllad os? Que não sPja preciso reis . 
prcJ!oSta do commando.ote, ti a unica modificaçãn; 33. Multas das academias. 
quanto ao mais, gozãu das mesm"'s prerof!ativas, 34. Premias de dllpositos publicas. 
estão d <- haixo das mesmas cond•ções que os 3:). R~nda diamautina, de proprtos nacíonaes, 
vutrüs. Entretanto, se se reconhecer que, com- dos arsenaes e estabelecime rttos da administro~.çào 
binado este art1go com os outros que dão a geral. 
peruwneucia dos postos, não s ll ~tcha compre· 36. Si~a dos bens de raiz. 
hendida esta d., utrina, não me oppnrêi a qu., se 37. S~llo do papel fix-J é proporcional. 
f11ça a declaração que o nobre deputadt> df•rece, 38. Taxa dos cavallos e best~s que entrão na 
purque é opanuio da C•Hnmia>Hi•J que os ofiiciaes cidade do R:o de J •uteiro. 
reformado;; ou de malici ••s, sendo ""'pregado~ D•ld 89. Pro.tucto da venda de proptios nacio-
po~tos de major e aju!.lahte, t~uh ;iu a mesana naes, pá•l·brazil , polvora e outros gt>neros de 
perman.,ncia que os outros offici •es nomaados propriodadll U11cion111, 11ujeitoa á admtoistraçio 
sobre propo-ta dos command>Lnt .. s dos corpo11. geral. 

A ua .. cut~siio fica atliaúa pdu hura. 40. A~lo de moeda e de metaea. 
SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 4l. Alcance~a de theaourdroa e recebedoree. 

42. BtJna de defuntos e ausentea, e do evento. 
ORÇ.LKIU<T() D.L REPARTIÇÃO D.L FAZENDA. 

Entrando em discussão a despez11, é approvada 
Tuxo 

43. Depo>~ttoa das alro\Ddllga>~ e outros, e de pre· 
mioa de loterlae. 
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41.. Dons gratuitos. 
-t:l. Emprestimo dos cofres dos orphiio~. 
4(). Ind,.mnisaçào para. arrec•ldaçãn dP. rentias 

e pnla medição de terreno< de ffi(•rinhas. 
47. Limpa das alf11ndegas. 
4~. Pre!llio de letras. 
49. R~!orma de apolices. 
f>O. RP.posições e restituições. 
5l. Remanescentes de d tl p .l~itos e caixas pu· 

bliells. 
52 . Salario de africanos livres. 

Especiaes do .municipio 

5:3. Decimas de predios urbanos. 
54. Dizi•nos. 
55. Emolumtlntos d-; P•'licia. 
56. Imposto de patente ao cnnsumo de aguar-

dente. 
fl7. Dito no gado de consumo. 
58. Dit.l na8 casas de lflilõ:•s e •i e modas. 
fl9. Mei!l si~a dii escraVtl~. 
60. ::lt!llO de heranças e legados. 
lil. Terças partes de officios. 

Rendas com appH~acâo especit:ll 

62. 3 1/2 por cento de arma:;:enagem addi-
cional. 

63. 8 ojo das loterias. 
64. lmpo,;to sobre lojas, etc. 
65. Dito sobre geges. 
66. Oit<~ sobre barcos d<~ int~rior. 
67. Dito Je 5 por cenl·> na compra e venda de 

embarcações. 
68. Taxa de escravos. 
(\9. C"br&llÇ!l dA divida activa de~taR rendns. 
70. Prodt~cto~ dos cr.ntractvs com a-1 novas 

cornpnnhias de nun<Jraçào. 
71. Dil•J da moeda de cobre inutilisaola. 
E' apoiada a seguinte emen•la dl\ comt!:issão : 
" O art. !)·• ,;cja sub~tilrlit.lo pdo saguint•l: 
ct Art. 9•. E~tl\ receita s erá elftlctuatia com o 

proJucto da renda geral 11rreca·lada dtmtro do 
exercici•l da presen t•• l•li, sob os titulas abaixo 
desrgr•a·los, a SHbllP · 

~ 1.• Direito~ <lo imp·Jrtação para 
consumo . • ·.•.•..•...••• .... 12,98!:000SOOO 

$ 2.o Uítus tio ba\Jeuçáll e reex-
pnrtoçiiu •.. · ....•.••••..•.. 

~ 3.• Expetliente ....•••.••..•.•.. 
&; -!.• D1to •le 1/2 por cento dos 

~tello' ros do pa1z ..•..•...•.• 

1
5.• Ar111a~euagt>m .. _. ..•..•...•.• 
6. • Prenuos de ass1gn"dus ..... 
7.• Multa .......•.....•.....•.. 
8.• Ancoragem •.•..... . ...•.. .. 
9.• Direit~s d" lii por cento 

das embarcações estrangei-
rfls que passão a nacionaes. 

~ 10. Drtos de 7 por CfHJto de ex-

3S:OOOSOOO 
200: ooosooo 
25:000SH00 
fJ9: OOOSOOtl 
1~0 : ouosooo 

8:0005000 
600:000SOOtJ 

20:000$000 

portação................. • . . '?, 730:0005000 
§ 11. D1tos de 2 por cP.nto dos 

objectos exceptnados ....•.• 
~ 12. D·t·•s de 1/2 por cento dos 

metaes an•oedados •.•.•••.• 
§ 13. D1tt>s d.. Ui por cento nns 

couros (S. Petlro) •.•.•••... 
$ 14. Expediente das capatazias. 
~ 15. Taxo~.s do correio geral. •... 
~ lli. Braçagem do fabrico das 

motldas de ouro .e prata. .... 
~ 17. Contribuição para o monte· 

pio ..•.•••..•••.••.•.•..••..• 
~ 18. Ct>branç;o de divida a.:tiva, 

inclusive met•1de da de ren-
das proviociaes anterior ao 
1° dtt .Julho de 1883 ••••••.. 

SI 19. Direitos 11 v .. s e v~lhos dos 

40:0008000 

10:0008000 

300: 0005000 
16:0008000 

152: ooosooo 

2:0008000 

450:00011000 

empre~o!l, e officios geraes e 
dt> chancellari<t .•...•......• 

Si 20. Dizima de dita, 2 por c.;ot ••• 
Si 2L D1zima de uma legua além 

da demarcaç ~io ...••..•••... 
§ 22. Dit< addicional da-< corpo· 

r:<çõcs de mão-morta ••.•..• 
Si 23. Emolumento!! de certidões. 
§ :>.t. Fóros ti ,, terren os e tfe m•<ri

llb.a~, excepto da do mun ; .. 
cipio da cõrte .......•.•... 

Si 25 lmp<)Sto dt~ 8 por cent'l S·Jbre 
os premias d<>s bilhet.;s de 
I o terias ......••....•. , • • .... · 

Si 2ô. Dito sobre as casas ~>m que 
se vend<Jm mr,veis, roupa, 
etc., fabrrcatios em paoz 
•'strangeiro .........•.....•• 

Si 27. Ditn sobre a mi ;•er<tção ...• 
~ 2$. J..,ia~ das ordens h'm'lri-

Sl 29. 
Si 31). 
Si ;:Jl. 

ticas .•..•.....•.••.•.•.•.•.• 
Juros de apolice< .•.••.•.. 
Lau~emios ......•.•.•..••.• 
Licenças dos de~pachantes 
da~ alfandPga., e consulados. 

~ 32. M:atriculas dos cursos juri-
tlico•, escolas de medicin!l e 
vend~ de canas de bacha· 
reis ...•.••.•••.•.••••....•. 

~ 33. l\lultas d:1s academia., ..•... 
~ 3-!. Premies de deposit11s pu-

blicos .....•.••••.•...•. • •.• 
~ 3:). R >l nda ~.lia•nantina de prn

prios naciow1es dos arseuaes 
e rlStllbtlleciment••S da a. I mi· 
nistre.çii.o geral ••....•... . • 
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o Sr. 'Vlelra. da. cu.n.ha: -Sr. presi· 
dente, tenho de mandar uma emenda á mesa 
ao § 9• do art. 9•, pedindo que seja livre de 
direitos o cbarque exportado para portos estran
geiros; autes porém de o fazer, d1rei as razões 
que a isso me movem. Todos nós sabemos que 
depois dos ultirnos acontecimentos do Estado 
Oriental e de Buenos·Ayres o commnrcio de 
Havlna. que para alli se dirigia, está hoje en· 
caminhado para a minha província. e como receio 
que, melhorando o estado dl\quellas republicas, 
passe e~te commercio outra vez: para Bueno>s· 
Ayres e Mootcvidéo, lembN·me de mandar esta 
emenda com o fim de promov~r a su~ conservação 
na província do Rio Grande. Quando o eommercio 
da Havana e;tava encaminhado para o Rio Grande 
o governo estabeleceu o direito de 6 % sobre o 
charque que dalli se expr;rtava, donde r~sultou 
que os navios que se dirigião M Rio Grande 
deixilrão de lá ir, e foriio parn Montevidéo, vindo 
assim a soffrer grande prt>juizo a proviucia do 
Rin Grande. 

Eu estou persu~&dido que dentro em poucos 
annos a província do Rw Grande terá gado em 
tanta abundancia, que os proprietarios se verão 
na necesstdada de aproveitar-se só do couro. 
sebo e graxa, e de perder a carne. Apezar de 
não vir charque senão do Rio Grande. vemos 
que elle se aeha por urn preço r~tzoavel , e 
!o~ro que se abrirem os portos de Montevidéo 
e Bueoos·Ayres deve descer a preço muito di
minuto. 

E' tlSte o motivo por que me animo a mandar 
á mesa esta emenda. 

E' apoiada · a seguinte emenda: 
« Todo o eharque ex:portado para portos estran· 

geiros não pagará direito algum. » 

O Sr . .Acauãa :- Sr. presidente, . não sendo 
desconhecido o erstado a que a secea do anno proximo 
passa Jo reduzi o os sertões das províncias da Para· 
byba, Rio Grande do Norte, e Ceará; não sendo des· 
conhecido que a fortuna daquelles sertões era toda 
consistente em gadoJ de toda a especie. que estes 
totalmente perecerão. que os campos existem BSSo· 
lados e devolutas, que quasi todas as famílias se 
acbão reduzidas ê. .miseria, que na posse unica· 
mente de terrenos improductivos não têm meios 
eom que de novo os situem, e aesim adquirio uma 

6sperança de prosperar ainda um futuro e um· 
eom!flodo ; não sendo desconhecido qua naquelles 
sertoes, uns em distancia do litoral de mais de 
cem leguas, e outros quando menos de sessenta, o 
terr~no é na ma~or parte cheio de grutas e montes, 
P!ldregoso e ariao, o sol é ardente por espaço de 
01to m€z .:ls, sem quA de ordinario appareção chuvas 
que o mitiguem, e que assim na agricultura se não 
póde encontrar uma fonte de riqueza ; não sendo 
desconhecido, Sr. president<l, que os meios de 
commnr.io, de; communicação e de transporte estão. 
nos referidos sertõ.,s, nos gados vaccum e cavallar· 
não sendo emfilfl desconhecidos os estragos da 
P?P~Ilação, e que um grande numero della toi 
v1cttma da fome, sem que os soc·ccrros do governo 
pude~sem ser levados á grande distancia em que 
se achava do lit.:.ral, e remil·a, quizera saber do 
nobre ministro da faz:end"i: lo, em que consideração 
tem o governo tomado o estado tão miseravel de 
tantas famílias, e que m,;ins t<~m accordado que 
s~ empreguem como auxiliares. para estas lami· 
lzas, mediante um tempo e industria, possão 
reparar, ao menos em parte, a perda de suas 
fortunas ; e 2•, quaes os meios que o mesmo go. 
verno tem em vista empregar afim dt: que não 
sejão mais victimas da fome novos infulizes, afim 
de que não se vejão ainda outra vez totalmente 
aniquilladas as fortunas que se Rdquírirem quando 
uma outra secca apparecer naquellas provmcias. 

Sr. presidente, eu devo dizer ao nobre ministro 
que a mais terrível e dura collisão é a em que se 
achào os habitantes dvs sertões das províncias do 
norte, colhsão que consiste ou em abandonarem 
os lugares em que nascerão, que lhes offerecero 
lembranças e babitos, e os tem em contacto com o 
passado, o que é perde l-os em um estado de isola
mento contra a natureza. desunil-os de um passado 
de saudadds, e deslocal·os de uma patria que não 
encontrão em outra parte, que não seja o lugar 
do nascimento ; porque sómente nesta repouso as 
affeições do homem, ou eatão em viverem por 
long•• tempo estacionarias, e voltarem a um grão 
bem selvagem da ~xi,;tencia : porqnanto em um 
terreno natualmente eeteril para agricultura, em 
uma distancia irnmansa dos litoraes. sem estradas 
e sem algum outro vehiculo de communicaçào, 
forçados a prover por si só a sua subsistencia, 
curvados sob o pe!lo de um trabalho que mal pôde 
dar com qui! rimão a e~istencia, e destituídos doe 
unicos m.:ios que, chamando o~ interesses, chama· 
vão as relações, não podtH:n jámais avançar um só 
passo, a civilisaçào não póde penetrar em suas 
habitaçõfls para desarmar a barbaridade, e des· 
truida assim a vida parcial destas localidades. os 
interesses todos vão juntar-se nas c11.pitaes da· 
quellas províncias, agitar-sA vão todas as paixões, 
tudo mais tem de ficar na immobilidade. 

Sr. presidente, ê dever do governo evitar tão 
penosa collisão, o lembro ao nobre mini;;tro da 
fazenda que não foi em vista de uma semelhante 
collisão que não foi no caso de tantas famílias em 
miseria, abastadas outr'ora, e de presente na posse 
unicamente de terrenos, de que não pod~m tirar o 
producto para que são proprios, por terem sido os 
meios uns destruidos pela ·secca e outros consu
midos para escaparem á morte, que ella acarretou 
a muitos, que não foi no caso da perda. de tantas 
fortunas que o goYerno inglez: ainda no corrente 
anno, para levar a atreita a reforma das leis dos 
cereaes, propôz; no parlamento, em compensação 
das perdas que ella v~m a sofJrer os proprietarios 
territoriaes, to a isenção dos impostos que 
po.gavão para a construcção dali estr11.das ; 2• a 
isenção das tax~s da policia. a que erào &brigados. 
e So o adiantamento de dinheiro pel.o tb.esouro 
para melhoramento da agricultura, e desseccaçio 
das terras, 

Lembro mais ao nobre ministro que pela legis· 
!ação tfrancez:at os soecorr.>s oito se entendem 
devidos aómente aos indigentes, mas elle1 tambem 
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são concedidos a titulo de indemnisação aos fran
cezes, que por uma f•Jrça rn~ior, ou cas~ f.,rtuit~, 
perderão suas fortunas: a le1 de 19 do v1ndemar10 
do ao no 6o, desde o artig•) 13 até o artigo 21, marca 
os casos Am que elles têm lugar, a:;sim como o 
quantitativo. 

E ser~ para lamentar, Sr. presidente, que em 
um pa•z como o n.1s~o onde se decretào quantias 
immensas para a vinda de europê·'S C•Jm!J cnluno~, 
onde SA decreta ·tUe tr,rr~nos f.;rteis sejão pro· 
priedade delles, que estes terrenos SP.jào indivi· 
duados, e que nAlles se abrão vias dt~ commani
cação se neguem a brazileiros, qne tiver;\o o 
infortunio de nascer em um solo quP. da período 
em período é assolado pela secca, os mei•)S 
de melhorar sua sorte, 1e reparar tantas 
pêrdas, e de estabelecer aindl\ um patrinHnio 
que dê esperanças de um futuro para seus filhos, 
que com elles gemem hoje na penuria. 

Devo ainda dizer ao nobre mini,;tro que niio 
desejo ter oecasiiio de i•nputar ao actual minis· 
teria, de tantas esperanças, e ne tant\\ confiança 
para o paiz, as mortP.s e os estragos que uma 
outra secca tenha de prcduzir n·~s provmcias do 
norte como com razão e justiça hei imputflda aos 
j:.!over'oos d'outr'ora, ás suas faltas de vi>'tas e 
de meios prt.ventivos a perda por q11e acabii.o de 
passar aquellas p :·ovi ncia~, tanto da populaç<io 
corno da riqueza ; porquanto, Sr. prasid~ute, não 
podendo e nem devendo aque!les goveruo< ignorar 
que em lil7 uma secca houv~ que a<sololl as 
referidas províncias •iesde Peruambuco atoi o 
Maranbão, q•le elll 1791 até 1793 a mesma B>•pa· 
recêra, -que em 1817 m<tra so!>reviera ~ que ~m 
18'25 asS•ll~ra de maneira quA mesmo nas capitll.Eli 
da Parahvba e Ceará morrêrão muitos infelize~ 
~ fome, cÜmpria-lhes, á vista de urna P.Xpertencia 
tão amar~a (apoiados), não só por dever perlllito 
co1no governos, com•) por d~ver de humanidad e , 
empregar naquella partr. do imperi•l "s m<:ios 
neces~Rrios, a indu-:tria preci< 1 paril veucer a 
natureza e salvar tantas vi..ia~ que a fotne acaba 
de victimar. 

813 estrada~, Sr. presidf'!nte, ex:b;tissem •ias 
prcvincias do norte para o int~rior dell,•s ; RP ao 
pé das mesmas estrada~ so:> fiz,!ssem açu•iPS, 
und"l a!\ aguas durassem em deposit•' P•'r tnaís 
de um anno, oq interess~s cunvi •1ari:io os indiví
duos a nelli\S estabelecer-s~. o~ in t>Jr<' R:<~s convi· 
darião as p,,v.~açÕil~, e~t · t!'\ Ri:\ avizinlal,l'i: t ·l, t' os 
mesmos individuos, e hRvP.rh• não só pl:u1tao;õ~~ 
de past11gaus para n cava:gaJura t.),)tl viau•Jant•l~. 
C•)mo vivere• para estes, e o governo em um anno 
como o de 18!5 tinh'l podido fazer atravessar na 
minha provincia, por exemplo, o e!lpaç<l du !)() 
1-.guas, lev>r soccono~, e snlv:.r na cou1nrca do 
PotnbRl, onde resido, mais de -!,000 infelizP.s q•te 
farão victimas da fome, e que nlio pu<icriiú s~r 
,;alvos apesar dos m&.iores cuidados e esforços 
do mui digno presideat•J da mesma província: ,. 
eu, Sr. presidente, não testemunharia a mais 
horrível das scenas, não veria s11m poder remediar 
centenares de moribundos e milheiros de indi
gentes, uns esqueletos, outros incha:ios e todos 
buscando remir ainda a viria, que llJes fugill, na:1 
raizes agrestlls e nos ossos e pelles mirradas, 
ultímos re"tos dos animaes q~<.e restavão nos 
campos assolados, e 1\ quem a secca matára, e 
peço ao nobre ministro que, continuando a secca no 
corrente anno e não havendo esperanças de co· 
lheita, ji pela peste das la~artas e já pt~la falta das 
chuvas, providencie em tempo, afim de qu,; o 
restante dos habitantes dos sertões não acabe 
victima da fome, de que ainda não sabirào, e 
nem têm esperanças de sabir tão cedo. 

Eu estou persuadido, Sr. presidenl.ll, que, a 
verificar-se a factura de estradas, a verificar-se 
a factura de açudes, não só ao lado dellas, 
como nas fazendas doa particulares ; a veri
ficar-se mesmo o syetema de fontes, pelas 

quaes se chamem do centro das margens dos 
rios e riachos as ag11as, de que abundão em 
pequena profun <iiJad", e o ensino de fazer a 
•>pplicação dellas as~im na lavoura, como na 
cr!aç:i•J tl•1s tP•los, tem-se venci lo em grande 
pane a n,lt,ue.z;l, e a"' s~ccas j~mais t•·rào de 
trazer a 111ort~ a um só individuo ; ma~ qu.-m ha 
de isto fuer? Os males e uma éXpedencia 
a!llarga po.!Pill t"r ensinado aos ind;v!•luus que 
por tanto tê 11 passa•ill : porém havenuo elles 
ficado em e-;ta•IO de ro!seria, com que mPios b>lo 
de promover o melhoram~nto do futur•l ? Sóme~tte 
pois o güverllo adiantando a marcha do tempo e 
pravenindo •JlalP.s superv~niertte~, póde e deve faZP.r 
o que pe<!e a c•JnservaçJ.o fie uma grande part~ de 
brazileiros que tant•J têm sotrddo e soffrem 
ainda. 

Sr. !lresi<iente. não se conclua do que hei dito 
que quero q11e do ellfre geral s:iiào quantitativos 
para o retnedio d.1s malus que pesiio e t{,n de 
p,.sar sobre u:na granle !JS.rle da população de 
tre~ pr•l ViuciRs d ·• imperio ; não se conclua que 
qnP-r,, que do mesmo C<~fre sü.i:io quantitRti\"oS 
par11 Nm8dio dos rnal·~S que de novo têm de 
sobre.-ir subrevmdo um•• se.cca ; não se conclua 
qu~ Je a"t~o-m>'io justifico um proj ~cto que se 
acha na mesa, e QUtl nssig-nei ; talvez que vote 
m11smo contra elle, urna vPz qu~; me satisfaça o 
n·lbre ministro C<Hn o seu pensamento quanto aos 
mei·•s C·Hll que cada uma d>!S provinci~s asso
la•ias p'lr ~i mesma possa rt:medhu males tama
nh,s. O rH,bre ministro ha de estar ao facto da 
de!i.:iencia d.Ls r endas das mesma~ províncias, 
ha de e,;tar a.) f11cto dP. q:w ellas estli.o debitadas 
para coro seu~ empregados, que cadêas "templos 
me:>tn •) não existem no intt•rior della~. por falta 
d•l n1eios, e qu~ a autoridade a~sirn vive entorpe
cida e o mais santo dos cult·•s :;em a magestaJe 
e d-.c~nc~a •!Ue tanto e:r.dtão a veneração e 
resp éito. 

Q.;nsultand.) o nobrA ministro particularmente 
a •Jste respoito, e expondo-lhe este estado das 
pr!lvincias dJ norto~, di;;s .;- m~ S. Ex. que o credito 
P.ra um :nei<l seg11ro e efficaz de melhor11mento 
preretiendo garanti;\ do corpo legislativo gP.ral ; 
aceitei a propo~ição do nobr" ministro da fazt~nda, 
~ devo dizer que, se S. Ex., como creio, está 
firme en1 s •: melhante proposição, so adapta e 
a prl'ffiOVI', eu ontt~u rl,;sde jã declaro negar meu 
v'lto ao r.,ferhlo pn)Jecto que foi à mes~t e as~ign~i. 
Esporo poi~ a esta n:speito a declaração do nobre 
ulilli.~tro. 

J,\ qu<l, Sr. presi<ienl•·, as circumsl>mcias cli· 
lnmil•)KiiS em que so achiL•l ll>! sertões das pro
víncias do uortc nl•' impuzAriio o dever de saber 
d•l goveruo quae,. os meios accord,ldO>~ para !azêl-us 
d•Nlpparecer e lazer com que nunco& maiR appa
reçtio, a camara ha d<l permittir qu~ eu diga alguma 
cousa sobre a política I!Bral. No e~tado ern que 
o paiz se achava •i~pois da administração do 
gov~rno de 23 do Março_ governo que aó posso 
chamar governo da facto, um ministerio composto 
de homens que não partilhassem por um lado as 
idéas d~ violenda e de força com que aquella 
administração agttava o mesmo paiz, e por outro 
as da resistencia armada provocad" pela me~ma 
administração em Mma:; e S. Paulo ; un: minis
teria que promovesse a ordem com !I ordem 
mesmo, que guardasse fielmente a constituição 
observando fielmente a propria constituição, era 
o ministerio dos desejos da nação e este minis
terio !•)i o do 2 de l''evereiro. Perdoar os que 
forão levados a uma resiatencia, perdoar os que 
ha muito tempo se achavão rebellados na ultima 
extremi_dade ao sul do.~mpêrio, era f~ozer esquecer. 
as facçoes e as rebelltoes, era matal-as ; o mi
nis~erio de 2 de F~vereiro compreht;ndeu bem esta 
verdade ; elle foi clemente, as agitações dessp· 
parecêrão, e a nação des::ansa; mas, Sr. presi
dente, existião ainda elementos, dos quaes uns 
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precisavão de repres~ão, outros de manutenção, 
11 outros de libflrdaae do p11r~:.~ da governo, l!ara 
que !'e nãl) transtornasse a obra •falta cl.,mencia, 
e estes elemento~ erão a~ reacções dos indavduos 
contra os individuo,;, erão as reacções destes contra 
med1das que ~rão e são ainda leis do paiz, e 
erào as reacçõ~" em fim Jos mesm•.JS ind1 viduos 
conva as opaniõP.s. 

Entré as primeiras o ministP.rio de 2 de Feve
reiro estabc·leceu, como devia, uma força repressiva; 
as•enhnreando·se das • e:•cÇÕ•JS e não se deixao1do 
arrast:.r por ell!ls, elle, ao pa,:so que protegeu 
os opprir.1ido::<, não ccJnsentio 'lUP. se tornassem 
oppressores e que reagissem. Entre as segundas 
aquelle ministerio estabeleceu uma força mante· 
nedora. Sei ente de que 11s homens, vivamente 
tocados das de~graçus dr- que são victimas, são 
naturalmente le'\'ados a buscar o remedio para 
ella~, e de que semelhante rem&dio de ordinario 
é igual ao mal que querem curar, o ministerio 
sentio o peso desta verdade ao vêr que aquel!es 
que tanto soffrêrão por effeito das reformas do 
codigo do proce;,so criminal, forão busc~r como 
remedio a volta ao mesmo codigo, o que foi buscar 
um máo passado para curar o preseute, o que foi 
buscar um r~meJin i~ual ao mal que querião curar, 
e então, Sr. presideutt>, o ministerin, sem impedir 
as reacções contra as mesn11•s reformas e sem as 
defender, procurou fazer intervir a poderosa acção 
do tempo, c"m cujo intermedio a razão mais 
calma descobriria um remedio salutar, e por isso 
promoveu e conseguia o adiamento do parecer da 
commissão quanto ás reformas até o corrente 
nnno. Entre a5 terceiras , aquelle ministerio, 
tambem sciente de que as opin1ões não se matão, 
e que e lia~ ou cahern ou triumpbào sendo livres, 
deu-lhes liberdade e entregou-as á raziio, e em 
prova está a imprensa, qne nunca soffreu o mí
nimo vexame, e ahi está a tribuna que nãu soffreu 
restricção. Talvez que fos;;e o P:•lVerno que mais 
systema tivesse e men<Js rotina. Sua marcha 
ordenada tendia a um fim, que rra a concordia 
de t.udos os brazileiros, e o tempo foi quant" 
lhe f&ltou para esta realidade; com•) o actual 
gabinete se tem nprep;oado continuador da mes:na 
politica, como a conciliação na ~ua linguagem é 
o seu primeiro fim, é d11 esperar que e.lla se re11li~e : 
mas quaes os meios de que o gabinete usar!\ para 
esta r·ealisaçiin? Bastará esquecer o passado, e 
os homens ? Estariio em chamar para os etnpr~gos 
os homens de todas as opiniões, d~ todos os credos 
políticos, uma vez que ten!Jiio merecimento 7 

8r. pres;donte, eu amo, eu quero que c pas
sado seja esquecido, e que todas as vistas se 
lKncem no futuro ; eu amo, eu quero que se 
su!Jstituão as recriminações que todos podem 
fazer uns aos ouLros com mais ou menos funda
mento, IDilll que são inuteis, por esperanças con
soladoras e lisongeiras ; I?U quero, e acho até 
um certo ponto admissivel, chamar para certos 
empregos publicos indivíduos de merecimento, 
ainda que de opiniões oppostas; mas não para 
aquelles emprego que têm de receber um mvvi
mento constante do governo, que são as molas 
da administração, os agento>s por onde sua acção 
tem de fazer-se sentir : porquanto já mais se dará 
um movimento uniforme se os agentes tiverem 
uma impressào estranha á da mesma adminis
tração, e se as molas não tiverem a disposição 
para recebei-a e obrar sem embaraço. 

Nas monarchias pura•, Sr. presidente, eu con
cebo em toda a plenitude o principio de buscar 
o mflrecimento sem importar as opiniões. Au
gusto só fez esquecer as proscripções de Octavio 
quando chamou os Pisões e Sextios, ardentes 
republicanos, para participarem do consulado, e 
quando puoio a Ennio, que lhe armava o punhal, 
convidando·o para á porfia esforçar-se a ver qual 
deile>< seria mais amigo do outro ; mas nos go
vernos do equilíbrio e do contrapeso politico, nas 

monarchias repre~lln ta ti v as, precisa-se de não 
cnnfundir as opí .. iões, pr•lcisa·se de não amor
tecei as, prPcisa·s~ m~smo de encontrai-as, para 
qu·~ o .equilihrio se mantenha; e confiar a acçào 
e o m .. vlml'nto da admllltstraçào a indivitluo,; de 
opinlÕ•'=' opooslls, é eollocar estAs i:adi-.iduos na 
pnsiç:'i.l, ou de confundirem ~uas opiniõ·Js por 
gratl<i.io, " então a acçào e o movimPnto n>'io têm 
a actividade da quil car ·ce, e que só partA da 
convu:ção ; ou de se apres'lntarern em coufiicto 
com o poder que os nomeou, e este cond1cto, q~e 
muitas vezes é conservador da ordem entre os 
diversos poderes do estad''• o que é util entre 
os membros de cada um dos ramos de um da
quel!es poderes, o legislativo, é sempre nocivo, 
é <'rn todo o caso Ulll elemento de immoralidade 
e de desordem entre os ag•mtes do poder ex<'cu
tivo e este mesmo poder, o unico que tem absoluta 
necessidale de que aquB!le:~ por quem obra não 
tenhào outro pe•~samento, outra opm1ão, que oào 
seja o seu pensamento s opiniào mesmR. 

Os principaes meios pois, Sr. pres•dente, para 
estabelec;r-se a conciliação de que c:uecemos ::sem 
risco da ordem são h:1rmonisar as leis com os 
princípios, são estabelecer o VArdadeiro accordo 
entre aquellas e a constituição do tlstado, e 
definir e garantir assim os direitos do c.idadão 
br·1zi!eiro. Propo!lha o governo meJitlas garanti
dnras, drsenvolva os principi"s constitucionaes 
iniciando medidas que os contenhno, reivindique-se 
a liberdade individual, qua se acha encadeada 
peh reforma do cndigo do processo, reivindique
se a liberdade po!itica, que se acha U5Urpada pelo 
revolucionaria e anarch1co decr1:1to de 4 de M·liO, 
definão·se uma e outra, garantão-se ambas, acabe
se a caçada hu•nan:::, e estabeleçno-;e medidas de 
recrutamento fundadas na igualdade e n•l JUstiça; 
garanta-se a sorte do servidor do estado que 
envelheceu ou inhabilitou-se no serviço; faça-se 
cnm que a honra, o zelo e a inteireza encontrem 
um faturo, e não estejão como entre nós sujeitns, 
on ao desg!lsto ou ás tentativas, marquem-se os 
cnsos em que a reversabilidade dos serviços e das 
recomp~nsas pnr consegni11te é justa, que toque 
aos herdeiros do servidor, e tudo sem onus do 
mesmo estado, mas â forç>l de economia Imposta 
ao mesmo servidor; tenha o Pl'der Executivo 
melhor organisação para ter mais estabilidade, e 
não envelhecer per ter vivido, por exemplo, um 
ministerio 27 m~z~s, e cireumsereva-se este poder 
nos limites constitucionaos, e não tllma o governo 
as ambições, não tema a luta dos indivíduos. O 
systema representativo à o systema da luta, e se 
o não fosse, era o peior dos systemas, extremados 
os direitos e devere•, regulado~ os interesses e 
ambiçõ~s. dependendo todas aa esperanças e te· 
mores das leis, qualquer luta entre os indivíduos, 
em vez de trazer crisPS, é salutar, é conciliadora, 
é a lutr. da razão pela Imprensa e pela tribuna. 
das reclamações pela. p•ltiçno, é a luta dos mais 
poderosos soberanos dos seculos, o tempo e a. 
opinião. 

Ei><, Sr. presidente, a maneira por que eu julgo 
que podemos operar a conciliação , filha do 
systema repreaentativo, a melhor das concíliações 
entre os brazileiros; para conseguil-a sómente 
basta o querer do governo; ninguem actualmente 
lhe põe obstaculo : a opposição, os partidos, os 
indivíduos parecem estar de accordo. Nioguem 
deseja a perturbação ; ninguem deseja violar a 
cunstituição, nem della afastar-se ; todos parecem 
estar igualmente em guarda contra as revoluções 
e o arbítrio, todos têm sido victimas destes dous 
dagellos, e sabem que um delles acarreta o 
outro ; mas todos querem medidas garantidoras, 
e que de harmonia com a constituição regulem 
os interesses e as paixões de maneira que não 
possão chocar-se em prejuízo public_o, e uma ~ez 
que o g:~verno tome a SI empreza tao necessarra, 
uão se iaole das camaras, e chame a a\tençio 
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dell:li' nas discussões, terá consummado as vistas 
do chefe auf!usto da nação, a5 VIStas de todos 
o~ partidos, as do governo e a_s da prop!ia_ nação, 
terá c,msummado a verJadt:1ra conc1haçac que 
deseja e bnsca realisar. 

Senbore;,, eu observo a., gov~rno que d<isde que 
existimos constituídos não buuve uma só das 
ses~ões das can:aras qne antes de seus t.-abalho~ 
Iegislath·os se não consiJe!:a<se deci<iva em q~e 
se não dissesse .que que~toes fundamentaes 1ao 
ser tratadas e resolvidas, e de que se não fizes,;e 
depender a salvação dn paiz: daqui vem 9-ue a reu
nião :io corpo legislativo entre nós não e sómente 
como a reunião do P"-rlamento na Inglatt!rra, 
um objecto de cu~iosidade e d~ interesse, mas 
tamb~m um objecto de inquietação ; e onde está 
a razão disto? A razão está em que na Inglaterra 
ba liberdade pratica, em que nella todas as 
vict•>rias desde muito forão gsnhas p11ra <Jstabé"· 
lecêl-a, e que segura na autondade do tempo, e 
descan;;ando sobre uma tradição salutar, só tem 
precisão de ser defendida, e ao passo que se a 
defende, del\a se gosa ; mas entre nó:> é tudo 
pelo contrario: a constituição não tem tres at:nos 
de existencia intacta, ,,s direitos da ua('àO estão 
á discrição do arbitraria , da violencia e da 
fraude, e ella reclama a inviolabilidade da con~~ti
tuicão, reclama as garantias que a mesma consti
tuição prescreve, e reclama de seus representantes; 
P-ntretanto as seS5Ões se passão, e em cada anno 
está tudo por fazer-se (apoiados), os direitos, uns 
por estabel'!cer-se, outros por serem r6ivindicados, 
e todos por con"olidar-se, donde vem oue, ~m 
vista sempre de um futuro que assusta, e de 
uma anciedade periodica em todos os espíritos, 
a nação pergunte a si mesma em cada um anno : 
- haverá. tranquillidade e segurança , haverá 
garantia? E' preciso tranquillisar a nação, é 
preciso fazer desapparecer sua inquietação e fazer 
tanto é realisar, digo ainda outra vez, a verda
deira conciliação de qtt" carecemos, o momenlo 
é chegado, e basta sómente que o gllverno o apro
veite. 

Ainda, Sr. presidente, peço á camara que me 
permitta pedir uma declar<Jçào aos nobres depu· 
tados que forão, e que não sei se são ainda Ja 
opposição. 

Senhores, ê para mim inqua\ilicavel a condo1cla 
dos nobres deputados na prç,sentfl NeMso'io. llon
tem guerr~avdo o mioisterio de 2 de F<iVc'r<~iro, 
e hoje apoião o de 2 de Maio, que tem declaru•lo 
ser contmuador da política daquelle: hont<~m, e 
ainda hoje mesmo, têm defendido " p,)lttica mais 
intolerante que exi11tio, a mai~ reactora, a polilica 
do extermlnio, o apostolado do mo1ticini.:- ; ag:>ra 
é a conciliação que os nobres dPputadcs apr~>goiio, 
e que dizem querer : talvez que eu pudess~ "P· 
plicar-lbes, para explicar uma semelhante conducta, 
o prmcipio d~ que o circulo dos interesses pre
sentes limita o horizonte da maior parte dos 
políticos: mas não quero fazêl·o, e qu~>ro mesmo 
persuadir·me de que a nova convicção do~:~ nllbres 
deputados , onde enxergo elementos reunidos, 
mas não unidos, a sua mudança rapida é toda 
de boa fé, e então quizero~., para que um dia 
pudesse, quanJ.o não o paiz, ao menos eu, pedir 
contas aos nobres deputados, que elles me decla
rassem se, subinJo para o poder o partido de que 
são orgão nesta casa, a política de conciliação 
que agora adoptão será a seguida. Sr. presidente, 
o poder, emb6bido com a riqueza, excita senti
mentos, desejos, e até opiniões differentes das que 
se tiuhão fóra delle; e como é -possível que os 
nobres deputados 110 poder sofirào esta mudança 
e volte:n a:;ara aquillo de que ha poucas horas 
sahirão? Eu interessava saber, porque então , 
antes de me forçarem a abandonar minha habi
tação, antes de me cercarem cem as bayonetas, 
e conjurarem para representação das mesmas 
acenas de 18-l2, eu irei logo buscar um asylo em 

província e~tranha, P. assim não voria como m~ios 
de governo as reac•;Ões, as p ·,rseguiçõ~s. as vio
le,.cias, o «,; panc>une nt.J e o derramamento do 
sangu~ parahyban·1. C.Jncluo, Sr. pr••sident<-·. que, 
àepvsitando no actual gabin ete uma confiança 
plena, voto pelo orçamento qu ,· se discute. 

S<io apr.iadas as seguintPS emendas : 
« ~ 15. A.ccresc<Jnte-se-ficando desde já reduzida 

á mt:tade a d<lS Ct)rreios marttimos. 
<< S) 38. :::;upprima-s<> a t ax.'l dos cavallos e bestas 

qu e ""tnrã•> na cidade do Hi:-> ,!e Jant:iro. 
<< Si 39. Ea1 v~z de - Sl:OOOSOOO - diga-se-

150 : uoo~ooo. 
« $ 4L Em vez de - 10:500$000 - diga · se -

20:0uosooo.- Rodrigues dos Sa.ntos. » 
" Ad·litivo. Dous mil réis sobr<.l animal muar 

ou cavallar que entrar para COC'Imerdo dos es· 
ta dos limitropbes. O governo providenciará, em 
regulamento o method •J da arrecadação deste im
post o, o qual regerá inLerinamente até ser ap
provad<J pela a;;sembléa, a qutlm será presente.
Rodrigues dos Santos.» 

« O collegio de Pudro II fica absolvido da di
vida em que está para com a fazP.nda publica, 
proveniente da deciUta ue seus predios, ., isento 
para o futuro do pagamento deste imposto.
Magalhâes.» 

O Sr. Sou.oa. Martins (pela ordem):- Sr. 
presidente, eu desejava que V. Ex. me informasse 
o que está P.m discussão. 

O SR- PRESIDENTE:- O art. :)o com seus para
grapbos competentes. 

O SR. SuuZA. MARTINs:-0 :lrt. 9" da receita que 
trata dos impústos e rendas? 

O Sa. Pa~::sxnENTE:- Sim, s;mhor. 
O Sa. SouzA MABTI:o;s : - Estou um pouco ad

mirado; o n<>br<-J d~putado quA acaba de sentar-se 
fallou muito temp;) sobre o Cear à, províncias do 
norte, soh~'l o auxilio que se devia dar áquellas 
província~, e d~:poi::~ um t•·echo do sc1u discurso 
versou .;obre a p<>litica; mtts supponho que não 
disse uma palavr'' sobr~ o artigo. E' u que re
clamo. 

O Sll PaESIDll:N'rE:- Crd.1 qucJ o Sr. deputado 
sabe qua na dis~ussi\o Jo orça111Cnto é permittido 
a quotlquer Sr. d<!putud ,, tratar da política geral. 
O Sr. d .. put .. .to qu~ P.CllUll dn sentar-se , creio 
quu dirigw algumots interpdlaçõ~s ao Sr. mi· 
ni,.tr•l· .•• 

O Sn. SouZA MARTINS : - PerdOe V. Ex. : eu 
tonho observn.to e~ta pratica na camara no pri
mtliro artigo da le1 do orçament(l respectivamente 
a c .. da momtlt.;ri•'• ma~ tratllr-He da pnlitica no 
artigo da receita! •.. uào me par~:ce .,sta pr11tica 
muito re):(Uilir. 

O Sa. PRKSID&NTE :-Eu dOS•'jaria que a opiniiio 
.to nobre deputado prevalA cesse, porque P'>Upava· 
se muito t.empo. 

O Sr. Rodrigues dos Santos :-Tendo 
mandado á mesa uma emenJa, cumpre·me dar 
a razão em qus me fundo, e aproveitarei a occasião 
para fazer algumas observações sobre certoli 
artigos de receita. 

Sr. presidente, em todas as alfandegE.s e portos 
seccos do imperio os generos estrangeiros pa~ào 
direi toa de entrada, entretanto que o gado muar 
e cavallar não paga imposto algum. Esta inco
herencia, ou antes injustiça tão manif~~ta, é, 
em m!nha opinião, bastant~ para funJamentar a 
emenda que mandei á mesa, pois tem a mui 
clara tendeacia de fazer cessar esta incoberencia, 
cessação esta tanto mais necessaria quanto qual
quer razão que se queira descobrir para legitimar 
este estado de eousas nunca póde ser tal que 
desfaça o poderoso argumento em que fundamento 
esta emenda, isto é, a manifasta injustiça em 
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tributar todos os outro!! generos menos impor
tantes, entr'ltanto que uão se tributa um genero 
de commercio, e que dá ~randes intP.resses como 
este. Mas quando esta razão não baste, cuido 
que poderei apresentar outras de algum valor. 

Sr. presidente, tem em parte prevalecido na 
caga á opinião de que é n<1cessario proteger 
s.lgumas de nossas industrias por meio de impo· 
sições sobre certos urtigos estrangP.iros, e nós 
temvs realisndo este plano tributando de uma 
maneira um pouco mnis forte do que o ordinario 
os productos estrangf'iros que poderião con::orrer 
com os nossos ; e se tem11s julgado bom este 
systema de protecção em relação a outros pro
duetos de nogsa industria, por que razão não 
havemos de fazêl-o extensivo a P.Ste producto de 
tanta importancia entre nós 'l Penso quP- não me 
será preciso demonstrar que a criação do gado 
muar e cavallar é eutre nós de muito valor. 
Attenda a camara a que quasi todo \l sul do 
imperio se occupa com muitc proveito, e em 
grande edcala, da criação destes snimue~, e que 
a producçào apresenta em resultado uma grande 
somma de riqueza todos os annos no nosso mer
cado. 

Tenho pois por esta simples exposição feito 
ver a camara qufl :~ós temos um producto, e de 
grande valor, a p1·oteger, visto que nós protegemos 
outros productos cuja prosperidade poderia ser 
embargada pela admisssão franca dos productos 
identicos oJstrangeiros. 

Tratando especialmente da província do Rio 
Grande do Sul, onde em maior escala se trata 
da criação, direi parece uma tyrannia que os 
criadores ~m estejào em uma condição muito 
m"nos favoravel do que os do Estado Oriental 
e outros estados limitrophes. Os criadores do 
Estado Oriental pedem trazer suas tropas para o 
Brazil Stlm um só real de tributo nas nossas 
fronteiras ; podem mand~<r p.•gar as suas tropas 
ao mais longínquo menado, tando sempre um 
beneficio muito consideravoll em relação ás tropns 
formadas com criaçã<> da pr')vincia do Ri<' Grande, 
que tem de pagar 25500 de direitos em S . Paulo, 
lS na Vaccana, e t~m Minas 58 Temos pois 
que paga o criador brazileiro pezto de 9$, ao 
mesmo tempo que uma besta criada no Est•tdo 
Oritlntal vem a p~gar o meamo direito est~be
lecendo · se assim um concurso muito desvantajoso 
para a~ criações de besta; no Rio Grande. Ora, 
se dP.vemos animar esta producçào tão importllnte 
no Rio Grande do Sul, e ern todas as outr<il! 
província~, o meio un1co é protegêl -a pelo me
thodo mais P..fficaz, isto é, impondo sobre a intro
ducçiio de animaes dos estados vizinhos. 

Tenho ouvidu alguem hesitar sobre o metho.Jo 
da arrecadação, dizendo qu .. , em uma fronte1ra 
tão extensa, seria di.ffieil t!Slabdecer uma fisca
lisação exacta. Direi que nrio acho difficuldad~ 
neuhuma nestll. .tiscalisação ; e para não f"ntr11r 
em longos detalhes, apresentarei um facto que me 
parece significativo, para mostrar <.jUunt•> é f>~cil 
esta arrecadação. 

A camara sabe que durante a dissenção do 
Rio Grande do Sul, os rebeldes cobrárão o direito 
de um patacão €:m prata sobre todas as tropas 
que alli se formavão. Ora, tambem é sabido que 
elles não occupárão uma posição d~terminada 
na província, e que não podiâo ter estações fiseaes 
fix~s para a arreca.iação; entretanto, por;;~o as· 
severar á camara que rarisl'ima foi o tropa que 
deixou de pagar, porque, só com a providencia 
de est:tbelecerem em um dos lugares onde neces. 
sariame!lte hão de passar as tropas para S. Paulo 
uma estação que exigia dos tropeiros um conhe
cimento de como tinhão pago o imposto, !isca. 
lisárão esta renda. Todos os que não apresentavão 
este conhecimento a qualquer delegado fiscal dd 
qualquer ponto onde pas~asse uma trop''• erão 
sujeitos a sequestro. Póde dar-SP. uma providencia 

semelhante, exigindo·se no Matto Castelhano ou 
em qualquer outro ponto por onde as tropas têm 
de passar, um conhecimento de quitação doi! 
direitos para aquellas que são importadas do 
Estado Oriental. Assim, tirar·se-hia grande pro
veito desLa medida, não só em relação aos intfl· 
rt>s,es que o thesouro perceberia deste imposto, 
como porque faziamos um beneficio de inques
tionavel importancia , protegendo esta creação 
no nosso paiz, industria esta que, em minha 
opinião, tem direitos tão fortes a esta proteeção 
como outros generos de industria que são prote
gidos por um systema semelhante. 

Nada mais direi sobre isto, porque espero que os 
nobres deputados do Rio Grande, que têm inte
resse mais immediat,, nesta quastão, hão de 
coadjuvar a camara, esclarecendo·&. com as suas 
luzes e conhecimentos especiaes da materia. 

Agora tratarei de algumas verbas do orçamento, 
qu.- p~rece-me deverem ser modificada~. 

No ~ 15 trata.se das taxas do correio geral. 
Sr. presidente, é sabido que em todos os paizes 

onda se deseja uma protecçiio efficaz, esclarec1da 
e constante a favor da civilisação, que, em grande 
parte, é promovida pela liberdade nas communi
cações, tem·se e~tudado com muito esmero qual 
o mínimo possível da taxa dos correios. Ainda 
ha pouco o ministro do iaterior da França apre
sentou um dos trabalhos mais complatos e mais 
bem estudados sobre esta materia. Da leitura 
(l.elles resulta uma verdade, a é que todos os 
estados europêos, qualquer que seja a sua fórma 
de gaverno, têm julgado de interesse muito vital 
e inquestionavel facilitar as communicações, e 
que um dos meios que se tem julgado mais 
efficazes é a reducção das tax.as dos correios. A 
duvida toda tem sido sobre qual será o mínimo 
possível para a reducção das taxas; mas o certo é 
qu~ por todr. a parte se fllzem e<"forços constantes 
para conhecer este mínimo. Não quererei que 
entre nós, que temos tanta cousa quP. reclama 
a nossa attenção, e cousas mais urgente.;, se vá 
dP.sde já ensaiar uma medid~ completa e perhita 
sobre eflte ramo da admini!:<traçiio. Não desejo 
to.nto, porque julgo que tanto não podolmos fazer 
ainda. Não temos uma somma de dados tão 
aburadante para uo,; habilitar a uma reforma ra· 
dical, tão perfúta como seria para desejar, mas 
d~t experiencia que temos lido resulta o conbe
cimeu~o de um facto que não se pôde contest .. r, 
e é, que a tax11 do corr.,io marítimo é excessiva
mente grande e impede neces~ariamente as com· 
mnnicaçõto~ por esta via. Ora, Sr. pre;;idente, 
nós s~tbemos que estas commnnicaçõ~s de familia, 
&s htterarias e políticas, e até as de simples 
noticia, são de ~~:raade inl.eresse para o p~iz, e 
mio &i commerc1acs sõmentd; as relações de 
familia, as noticias políticas e littcrarias aprt>
sentão un1a sommu mui avuldada de interesses, 
concorrem muito e.fficaz e poderosamente para a 
illustraç.io publica, e purtanto para os progressos 
sociaes : mas com t:io elevadas taxas do correio 
marítimo só se fazem as ct. mrnuoicaçõ~s commer· 
ciaes indispeusaveis, e nas de o:1tra ordem ha 
uma reducção muito consideravel, porque nem 
toda~ as fvrtnna~ podem sup!Jortar uma imposição 
tão forte. 

Por outro lado, tanto mais injusta me parecê 
esta taxa quanto é certo que a administração 
nãe> é quem ~m mai,lr escal~ facilita as commu
nicações, visto \}Ue não tem paquetes propria· 
mente destmados á conducção de malas. Não 
de~pende cum isto senão o que paga ás compa· 
nhias dos vapores do oorte, ma~ paga a es!tas 
companhias nii.o só para levarem as malas dos 
correios ; mas por ontras considerações, out::os 
serviços que ellas fazem. Além desta, Bílo vejo 
que o estado faça despeza alguma para as com
muniCI\ções máritimas, é por consequencia muito 
inJn~ta e gravosa .-e torna esta taxa. Ti\o gravosa 
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é esta taxa, que, para mandar daqui uma carta 
de uma folha de papt:!l para S. Paulo, é preciao 
pagar ISO rs. Ora, será possível que pessoas 
que não têm uma renda um tanto !orle po,sào 
manter uma correspolildencia constante e .. ctiva 
para S. Paulo por meio de vapores e C<lrreíos 
marítimos, paga!!do taxa tão alta t Cre10 que 
não. O mesmo acontece a respeilo de outras 
províncias. Portanto é minha opinião qu.e nãu 
póde duvidar-se que esta taxa é excessiva, não 
só considerada em si mesmo, como em rtlação 
ás despezas que o governo faz com os vapores ; 
e como eu desejo que as nossas communicações 
não se limitem ás propriamente commerciaes, 
mas que ellas te11hão maior latitude, favoreceu· 
do .se as litterarias e politicas, necessariam~nte 
hei de propOr a reducçào de semelhante taxa. 
Nem se pense que em consequencia desta l'educ.;iio 
terll de diminuir a verba da receita; antes 
entendo que. se se quizesse ser muito mais 
escrupuloso cesta mateda, devia se elevar esta 
verba de receita, porque eu entendo que a re
ducçào das taxas dos correios a metade niio 
dimiuuirá, e antes trará augmento muito consi
deravel da renda dos correios. Não será neces· 
sario qu(' demonstre isto com o exemplo de 
outros paizes onde a reducção das taxas te1n 
produzido este resultado: é este um facto muito 
conhec1da par>< que eu me occupe de citar os paiZ!lS 
em que se tem realisado. 

FallarAi agora sobre o~ 38. Em primeiN lul'(ar 
notarei que a quantia orçada me parece muito 
diminuta. ~inguem ignorará que entrão pua 
serem vendidos na côrt11 muito mai!l de mil 
animaes por anno, e se se calculasse com dados 
mais completos, talvez se conhecesse que e:tcedem 
muito de dous mil, á vista do gr .. nde uumeN 
de transpurtes tirados por cavallos e besta~. e 
do avultado numero de animaes destinadJs a 
passeios e u viagens. Q11ero mesmo qutl a 
entrada não tXCtld~ de mil animaes annualmente ; 
mais ainda assim o orçamento é inexacto, porque, 
sendo o imposto de 4$, devia produz1r 4:000$, 
~ não 1 ,QOQ$, como se acha orçado : este orça· 
menta representa a entrada aunual de 250 ani · 
maes apenas, o que é visivelmellte iuexacto. 
Mas puuco me importa que a cifra esteja tX· 
cessivament<~ reduzida; o •tue quero fazer co· 
nbecer . á camara é que este . in>post•> é muito 
v~xatorl(l, sem que produza bet.efi.cio algum 
par11 o thesouro. . 

Eu considero uteis os impostos que dão pequena 
somma, quando sii.o d~stin~doti mais " corrigir 
qualquer abuso, ou a prot<-ger UUJa b,Ja tenden· 
cia, do que a obter dinbe1ro para o theJouro ; 
n1as quando nlio vejo nelles ntnhll.Dla desta,; con· 
dições, bei de votar pda extmcção de todos 
aquellt:s que nào puderem produzir uma somma 
consi<leravel. Nestas circum~tancias cousidero 
este .. Não vejo que _a venda de anin:aes a•~Ui 
na corte possa ser . lao preJUdiCial que àevll ~er 
coar.;tada e comb<itlda l•Or meio de imposições; 
nem me persuado que vá esta iwpos1ção yro· 
tej!.er qaalquer outra industria, ou animar ou 
deo;envolver !llguma tendt:lucia util e de interesse 
social. Se ella tem por fim auFrment~r a reno~a 
publlc~, a llumm ;l é t ào rid1cula e insiguiflca~ot<l, 
que nao con,pensa n~rn Justltica ao v~xllmes e 
incommodos q u_e sofi1 en1 pc:ssuas de poucos rae10s 
que se empregao neste gene. o de eonlnu:rcio ; 
Vt:Xames 4ue, p><ra essas pessoas, proúuz~m 
perdas multo supenores aos lucros do thes •. uro. 
::>e assim e, como me parece ter den,oustrado 
com toda a evid,;ncia, deve o in1posto ser abo· 
lido. 

o orçamento da despeza, pois que nós vo
t,\mos lOO:OOOS só para compra d<l páo-brazil. 
Assim st>ndo, como é que vamos orçur " renda 
prov<~uiente da venda de~te gendra, e mais da 
polvora e dos proprios naciot;a"s, e outros obje
ctos não men.:10nados, na insignificante quantia 
de 81:0008, se sõ um düti membros desta VHba 
deve produzir muito mais ' E', pois, muito 
lím1tado o orçamento d~ 81 ~ooo~. Cumpre ai !Ida 
aprecillr o val ... r de ua1a observação que já se 
fez no aano passado, isto é, que a verba vc,tada 
em qualquer anuo para compra de páo-brazil 
não deve produzir o seu resultado tienão dah1 a 
dous annos. Mlls é &abido que nos annos ante
riores vutá.mos 50:000H para compra de páo· 
brazil, e é sabido hmlJem que este genero tem 
tstado por bom preço 011 Europa ; as quantias 
votadas portanto nos annos anteriores devem ter 
dado pelu menos o duplo do valor empregado em 
piw·brazil, é por isso esta verba deve elevar-se 
a muito mais de f:lt :0008, principalmente quando 
se causid~ra que se incluem outros oLj,·ctos de 
alguma importancia qual a venda d11 polvora, e 
da l··~isla~. >io br,.zileira na typograpbia uacional, 
qn•' tl.:u11 pértencondu exclustvameat" á nação. 

Ouço dU\'idar da pr:;(;edencia deste augmento, 
porqutt náll se contempla a renda da typogra· 
phla; ha porém outras cousas que proJuzem 
soDIIIIUS cou~id~raveil!, o se já demonstrei que a 
venda de pl\o ·brazil, por si só, daria muito n:aio_r 
f!OmlliK, c<•uw nãu se :.creditará que está .::xcesst
vanuJUl•l 1·~Juzidu e~te orçamento, quando :se ad· 
diciunllr aind11. o pruducto da venda da polvora, 
dos propnos nacionaes e outros obj<~ctos sajeitos 
á admimstração g~r .. l da estado ? 

Fun<iado nestas observações, mandarei emenda 
el"vundo esta Vdba a 150:1100$000. 

Proce<lerei da mesma maneira a respeito do 
S) 4l. que lrat<l do>! alcances <.lvs thesoureiros e 
recebedores, que VfHll orçatl.os em lO:OOOS que se 
devem arreca<lar no anno desta lei, provenientes 
das entNdas que devem pagar estes recebedores 
e th•:soureiros alcançados. Não sei se estou. en
~auado, mas n1<' parece bastante rscorrer ao 
Jornal do Commercio, na parte offici-e.l, para 
saber que ha aqu• um~ r~ducçàv mu1to desar
r :lzoada. D" Jornal do Commercio c.,nsta ·~ue 
mu1to repetidas ordens do l.h<ltiúUro têm sido 
expedidas autoris:wdo diversos recebedores, the
soureiros e agentes fiscaes para pagarem os seus 
alcances em t.>te~tações. Ora, por pequenas que 
sejão as qu••nüas em que iwportáo os alcanct:lS 
d<l cada um, a somma ddlas ha de exceder de 
IO:OOOS. Mas se isso nà•J basta, eu direi á cu.a1ara 
que conh1::ço pelo menos ma;s de um recebedor, 
eu coll~ctor, ou agente fiscal, ou o que quer que 
.,,,ja, alcançado em Ul ui lo mais do quintuplo desta 
verba, cuja execução se prümove de um mudo 
que f ,z cr•1r •IU<l ha de em breve entrar para o 
the~ouro quantia rnaior. Port•wto hei de elevar 
I!St" verb.1. a 20:000$000. 

Farei ainda algum reparo IH•bre dou,; paragra· 
phos. Observo que no ~ 39 v~m orçlldll a renda 
de proprios uacionat:~, (X/hora, pão- brazil e 
outros arttg~s em Sl:OOOS. J:>arece·n•e que este 
orçamento nao guarda a devida proporção com 

Ouç•• dizer <jUtl a tlcvação das verbas de receita 
é lntltffer~nte ; lllas se isto é verdade, não sei 
para que vêm es_tas. cilr~s 110 project<>. Eu porém 
creio que 1sto na,, e assun, e que ~;lia tem sua 
impo<tancia. A designaçàü dos r~sultados prova
vei, de alguns impu..,t•IS gerael! tJeve ter algumas 
con<equencl8>', e quando outra nào sejll, deve 
f,.ciHtar a prestação ae contas quanJu alguut 
dla se tomarelll, "' serve ao menos para ver se 
a d .. sp~za 11 a receita e~tavão pouco mais ou 
menos ao par do orçam~uto fdto pela cawara. 
Mo~s ainda são outros muito !1>ais importautes 
os T•·sultadns que .;nxergo em uma exacta e 
perftlita apro::ciKção d<l cada um dos ramos de 
Jmpo.-tus A. cljmara, creio que os conhece com· 
pletan1ente, e por isso, embora alguem d1ga ~ue 
uão se embaraça com a el~::vaçào de qualqu.,r 
da11 v.,rbas de receita, hei de fazer esforços para 
que sejào marcadas na proporção que eu julgar 
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razoavel, porque do contrario eu julgaria que 
era contrasenso e absurdo estarmos aqui tratando 
de cifras que não valem cousa alguma. 

Limitn por emquanto as minhas observações a 
estes topicos. 

Nada disse sobre o orç.tmento da despeza, 
porque na minha opinião não se podiiio fazer 
reducções mais prudentes do que as que ind1cou 
a nobre commissão, e en que t~nho nella a mais 
implicita confiança, que tenhn fe muito robusta 
nos seus trabalho><, no seu zêto pela prosperidade 
publica, julguei que não poderia obrar mais 
aeertadar .. en ttl do que votando pelas reducções 
que ella indico~, sem indicnr qual~uer outr~. 
Por isso de1xe1 de fazer qualquer ob~ervaçao 
que p0deria :aào ser bem fundad!l, e facilmente 
combatida pelos dados officiae:'l, que a nobre com· 
missão deve ter em maior abuodancia, e mesmo 
peles informações que deve tef obtido d•l Sr. 
ministro. Pareceu-me b•'Ol QUe a nobre commis
sào fizesse algumas ro:ducçÕtlS ; des~jei que ap· 
parP.cesse este resultado do~ seul:l trabalb ·•s, 
porque julgo que um dos serviçvs mais impor
tantes das conunissõcs da camara é estah~lecer 
uma prudente r ~e ducção nas d"spezas E' uma 
das necessidades que deve reclamur rnai,; seria
mente a nossa attençào, por•tUe, se a,;tamos em 
paz, se não tem .. s que recP.iar perturbações pu
blicas, temos rJUtro inimi~o que nos acomp·•t~bll 
todos os dias, e que auwaça não) só as nossas 
fcrtun·ls, como a nossa tranqutllidade ; e este 
itoimigo é o e,-tado em qu~ s~ ach;\o nos,.as 
finanças, resultante em grande parte da crescente 
depreciaçilo do noosso mt-to circnlantP.. E .;u peHso 
que, p ••ra tentar-~e qualqtl~r b"neticio em relaÇâ•J 
ao meio circulaute, é indi~peosavel fazer sacri
ficios pPcuniarios muito avultadvs, deverei f ,zer 
todos :.s esforç,ls p9.ra que o thes"uro se vá 
babilitan1o com os recursos neces~arios para 
fazer-lh··S face. Or.,, o U11ico meio de o conseguir 
é a reducçào prudente O >\ S despezas, porq••e uã<> 
vejo que no est11do adual da nos<a industria 
possamos recorrer a impo, tos. Não poderemus 
consegUir, poi~, qual•.J.uer melhc.r.,m .. ntu do sys
tema monetario s~nàa por mei•• de reducçào 11a 
desp,.,zn, e da mais :>evera ec •. nomia. A cornmissão 
desem penbou por ~sta parte os meus desejoo<, 
propondo aR reduuções prudent'ls e bem pensadas 
qu" forão unanin·emente approvadas pel" casa. 

Nada mnis tendo a dizer por emquanto, limito 
as minhas ob;ervaçõo•s t\s que tenho apresentado, 
es~·era11do qutl a díscUStiàO h ·•ia 'de me esclarecer 
compldameute. 

O Sr. Sou><a França:- Sr. presidente, 
eu l'empre entendi, e ~nte.,do ainda ag•Jra, que 
é pouco curial o modo de le~~:•slar para o paiz 
sobrt1 impostos creando os, augrneutllndo -os ou 
diminumdo-os em l~>is de orçamento annual. 
Por esta simples razão votarei e.,ntra todas as 
emendas que tendem a crear, augmentar ou 
diminuir a renda que e~tau1os orçando. 

Depois deste argumento contra as ditas emendns, 
que reprovo pelv vicio da fórma da sua propo· 
aição, tendo de m~ pronunciar ainda contra cada 
uma dellas em separado, m.,l;mo pela sua materi'l. 

Uma das emendas pretende que se alliv1e o 
char·~ue do Rio Gnmrte do imposta de sabida 
dequella província. Devo advertir que esse i•n· 
posto de sabrda é o equivalente do dizimo do 
gado em espt!cie, com o augmento de 2% de 
consulado. Quando se queira extinguir o consulado, 
extmga-se embora por uma lei permanente em 
que se discuta essa conv!lniencia; quanto ao 
dizimo, s~>ndo, como é, um imposto geral que 
pagao todos os no~sM lavradores e criadores 
pelas suas cclheitas, e procriações annuaes de 
gado, não póde extinguir-se, substituir-se ott 
modificar-se senão por medida geral, que con
serve a igualdade da contribuição que todos 

TGMO I 

igualmente pagll:o, O charque paga um dizimo 
d,> s~u valor P•>r substituição do dizimo do gado 
em pé de que forão a1!1viados os criadores do 
mesmo gado. 

Outra emenda quer que se allivie o eollegio de 
PeJro II •lo inlp•\Sto q11e paga pela renda dos 
prcd•os urbanos do seu patrimon1o. N11s me~mas 
circumstanchs se achão outros e~tabdecimentos. 
Se acaso a instrucção publica é garanti.l.a pela 
constituição, t>lnto ou mais são garantidos os 
estabelectmeotos de caridade, e então deve tarnbem 
offerecer-se emenda pa~a q11e se alliviem os hospi
ta'ls das ordens tercetras, ao menos da decima 
dobrada q•1e pagão do rendimento de seus predios 
com que são mantidos ; ma:s nem por uma nem 
p•lf outra idéa md pronuncio agora. 

A terceira emenda quer q11e se augmen te a renda 
creando o imposto de 2SOOO em cada besta muar 
qut~ entrar no nosso t o; rritctrio peta fronteira da 
prov1ucia do Rio Grande. Ainda que nessa fron
teira houvess" um dd~filadeiro pelo qual n2ces
sariarneote devess ·nn pas~ar t •) dtlS esses animaes 
f11cil1tand•>-se assim a cobrança do imposto lem: 
brado, eu me pronunciaria comtudo contra esta 
em~n<ia, quanto mais que, sendo aberta toda a 
fronteirll dessa província, não sei como o nobre 
aato~r da emdnd>i. prdtende quP. se tire algum 
proveito dessa exacçii•>, e mesmo que se cobre 
algum·• cou~a qu~ ch~gue ao men•lS para pagar 
os exl4ctores; além de que as bestas muares são 
no nus;;,, paiz o mesmo qUA os cam~llos ua Arabia: 
tod><s a;; nossas coutiucções por terra depende'!ll 
d>Jsse meio de transJhHte, que cumpre baratear 
e se e\1as já està'' tão caras, corno sabemos por 
experiencia qu>~n lo ternos de comprar a•1ui alguma • 
par11 nnss.os usos, co•no •lind11 encarecei-as mais 'l 
E' isso encarece r os fretes d>J terra ; porque as 
bestas da criação pro1~ria não superabur.dào no 
paiz, sBgundo creio. p.,rtaot,l, ainda mesmo que 
ro~S'l ex.:qllivel a arrecada.;ão deste imposto, não 
devia elle admittir; e menos cr<!ar extemporanea
m.;nte, r:ottl•l Sd pretendo pela em~nda. Vutarei 
P•lis contra todas a~ que se achào na mesa. 

o Sl". Bello :-Pedi a palavra para me 
oppór á emenda do nübre dPputa.Jo por S. Paulo, 
que crea o imposto de 28000 sobre cadll animal 
caval\ar ou muar que fór tmportado das el!tradas 
limitrophes, por·~ae este imposta vai rf!cahir só
mento sobre a província do Rio Grande do Sul, 
qu~ é talvez a unica que faz o commercio de 
taes anima.es C<Jm esses estados. 

E' facil de comprebeoder-se R grande falta que 
ha boJo~ de cavallos naquella província, onde 
ess-;s anim~es sà<J tão neces8arios para o custeio 
das estanc1as que con;tituem o ramo principal 
dot sua riqueza. Nos d~z annos que durou a 
~~:uerra. as estancias farão q uasi completamente 
devastadas p<~las forças bellig~rantes, e os cavallos 
soffrérãu l!m estrago tão consideravel, qtte os 
estancieiros não têm os necessarios para custearam 
seus gados. 

Os exercito&, em quinze diu de suas continuadas 
marcha~, estragavào um cavatto por cada soldado 
de cavallaria, e depois o largavào no camp<', 
onde quasi sempre vmha a mtJrrer, ou o recolhião 
ás in .... eroa,1as, onde. por mingua do trato con
veniente, nem sempre se ro~stabelecia ; e os 
estancieiros, ou não podião tirar de suas manadas 
os cavallos necessarios para custear aeus g~dos, 
ou de proposito os não amansavào, para não se 
verem logo privados delle$. O resultado foi 
tornar-se br>\vio todo o gado das eatancías, e 
serern os estancieiros obrigados a cnmprar em 
Corrientes ou no Estado Oriental do Uruguay os 
cavallos mansos de que necessitão para domarem 
seus gados e rest'lbelecerern suas fortunas ; e não 
será sem duvida nestes tres ou quatro annoa 
que elles poderáõ tirar de suas estancias todos 

á4 
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os ca>allos de que necessitão p:1ra esse grande 
trabalho. 

Ora, este coromercio b.z-se da maneira s~guinte: 
os nossos >izinhos cia prr>vincia dó Corrientes e 
os do Estado Oriental do Uruguay, occupados ern 
suas diss€nçõ~s intt:stinas e quast êxr.lusivamente 
orcupado;; na guerra que>-actu:.\mente fazem, não 
vêm tr:<zer suas cavalhadas á província do Rio 
Grande; siioos nossos estancieiros aue lá vão bu~car 
es"a chmo que materia prima de su·a industria. Por 
consequencia, são elles os que htio de pagar 
directamente o impo;;to que se pretende estabPlecer. 

Quando mesmo, Sr. presidentP., e~te c- •mrnercio 
niio fosse feito assim, e vies•em os nossns vizinhos 
1cffere::er no mercado da rr.iuha pre\•incia. os ~eus 
animaes, ainda serião os nossos Pstancieiros 
quem indirectamente pagaria o imposto, porque 
é sabido que o '\"endedor eleva o preço de suas 
mercadorias até cobrir os ~ast"s da producçiio ; 
os corrientinos e orien~aes elevarião o preço de 
seus cavallos na proporção do imposto que di
rectamente houvessem pago, e os nossos estan
cieiros, que não podem prescindir de grande 
numero de cavallos mansos para o ser-:iço de suas 
estancias, vêr-se- hiào na necessidade de compral· 
os por muito alto preço. 

Demais, um grande numero de brazileiros 
possuo eslancias muito extensas e muito ricas 
no Estado Oriental ; S€01 temor de err.1r, po:;so 
dizer que a mór parte do gado vaccum, cavnllar 
e mnar que dalli costuma vir para a província 
do Rio Grande, sabe das es~ancias do~ brazileiros 
estabelecidos naquella repub!ica. Não são meia 
duziR, são d~zenas de brazileiros os que alli se 
achão estabelecidos, alguns tãn ricos, que possuPm 
vinte, trinta e mais leguas de C!l•npo em grande 
parte ainda P<''l'(\adas de gado. Por c•'nsequencia, 
o imposto recahiria quast sempre se •re animaes 
pertencentes a subctitos do impHio. 

Além da difficuldade. senão impossibilidade, de 
verificar-se a cvbrança deste Imposto por causa 
da extensão immensa da fronteira to,1a aberta 
e dcrriasiadamen• e franca, dar-se-bia a facilidade 
de um tzrande abuso; o de serem introduzidos 
por braztleiros os cavallos pert'lnccnt~s ás estan
cias orientaes e corrientinas, como se fossem pro
prieJade de nossos estancieiros alli estabelecidos. 
ticando assim illudida a obrigação de pagar o 
imposto. 

Para evitar este abuso, o porrtue o imposto que 
se pwpõe ha de necessariamente pa<sar uirecta 
ou i..directame"te sobre· os estancieírc.s da minha 
provincta. é que eu me decl •ro contra esta emenda, 
e votarei pelo orçamento tal qual se acha em 
di~cussào com as outras emendas apoi.1das. 

O Sr. l.\1:aga.lbãcs :-Fui prevenido pelo 
nobre deputado da minha província qua11to á 
emen:la apresentada pelo nobre deputado por 
S. Paulo. As razões por elle Pxpendidas para 
a não adopção da dita emenda são tão convincmtes, 
que não me dilatarei mais sobrE' e~ta materia, 
nem repetirei o que está dito. Direi comtudo 
altzuma cousa a respeito tla~ observações feitas 
pelo nobre deputado do Rio de Janeiro a propo
sito da emenda que mandei á m"sa, propondo 
quo se absolva o collegio de PedrJ II do pagamento 
da decima dos seus predios. 

A idéa da minha emenda já foi apresentada 
nesta casa pelo Sr. ministro do impt>rio; tanto 
elle conheceu a necessidade desta medida. Disse 
o nobre deputado que entiio no mesmo caso es
tarião os estabeleciment0s de caridade ; mas eu 
não vejo que a nação decrete fundos para elles · 
en~retanto _que s~ decretão_ grandes fundos pará 
a mstrucçao pubhca garBnttda pela constituição. 
Por consequencia este argumento não me puece 
de grande força. 

O collegio de Pedro li tem despezas innumera
Teis, e o seu rendimento é mui dim inuto. A 

contribuição de cada alumno não é sufficiente 
para a despeza que com elle '!e faz. Além disto, 
o num~ro dos s eus !Jl'Of~ ssore~ o empregadvs é 
muito grande, e assim mesmo não basta para o 
tral>alh·> do collegio. Ha prufessores que düo 20 
e 30 lições por seman••, v~llcendo al:ás ordenados 
muito diminutos. O q11e ha de resullar daqui é 
que, se não se dér uma providencia, o cnllegio tem 
de se fecha::; e ser!\ isto conveniente? Eu entendo 
que l!ão. s~ queremos quase conserve aquelle esta· 
belecimento, unico deste geuero no Brazil, nã.) 
sú é pr~P.iS <> absolvel-o desta divida, como mesmo 
decretar alguns fundos para sua sustentação. 

N:io me alargarei mais, porq11e·est:1 materia é 
de simples instituiçã.), 

o :Sh·. Holla.nc:la. Cavalca.ntl (miniJt1•o da 
frt.;;enda) :-Eu queria dar alguns esclarecimentos 
~oore objectos a respeito dos quaes 'e me pedi
rão i nf,Jrmações ; eu não achava airoso que se 
e:1cerrasse a discussão sem que e11 dissesse 
alguma cou:;a ; mas vejo poucos membros na casa, 
e se V. Ex:. entende qu•l a hora está acab:1da, 
eu faltarei amanhã. 

O SR. PaESIDE:.<TE :-Sim, senhor. 
O Sa. PRESIDENTE dá a ordem do dia, e levanta 

a sesstlo ás duas horas e meia. 

Sessão em 23 de Junho 

PRESIDE~CIA. DO SR. MUNIZ TAVARES 

SuHAIA'R.l•).-Exp...-liP.nle.-Discus.çlio do orçamento 
da receita.. Díscu" sos dos Srs. Junqueíra, 
J. P. da Silva. S-•u:a Martins e l:lolland2 
Cavalcanti. · 

A's onze horas menos dez minutos dr. manhã 
abre-se a sessão, lê-se e approva-se a acta da 
antecedente. 

EXPEDIENTE 

Um officio do Sr. ministro da fazenda, em 
additamento ao de 9 deste mez, transmittindo a 
relação das quHntias em dtvida de exer.:ir.ios 
findos do ministerio da guerra, liquidadas Rté 
esta data, pRra que pnssào ser contempladas na 
lei do orçamento . -A' terceira commissão de 
fozPnda. 

Outr·> do lo secretario do senado, remettendo a 
prnposição dt> mesmo SP.nado appt·uvando as 
aposentaclot·ias conc•<diJas aos des.:mbargadores 
José Carlo!>! P erP.ira de Almeida Torres, J,,,~ An
tonio da 81! v a Maia e Manoel Anlonio Galvão, 
no lugar de ministro do tribunal supremo de 
justiça, com o ordP.nado de 2:8008 cada um.-A 
imprimir para entrar na ordem dos trabalhos. 

Outro do Sr. ministro ri.o imperi.J, enviand\l o 
officio do director do arcbivo publico acompauhado 
da cópia authentic>l da n1ecnoria escripta pelo 
almirante Paulo José da Silva Gama sobre os 
limites meridionaes do Brazil.-A quem fez a 
requisil{ão. 

Remette-se á c0mmissão de camaras municip<tes 
uma r epresentação da camara municipal da villa 
dtl Monte-Alegre, queixando-se de se haver an
nexado aquelle mun1cipio ao termo da villa ae 
Santarém. 

A' commis~ão de fazenda o requerimento do 
vigario collado José Bevilaqua. 

I) requeriment(l de V'irg•nia Marque<J de Souza 
á com missão a que estó. aff~ctv o seu negocio. 

Nào ha mais expedi~nte. · 
E' approvada a redacçào da resolução appro

vando a pensão concedida ás irmãs do marqnez 
de Caravellas. 

E' igualmente approvada a redacção da re
solação que approva as pensões concedidas ás 
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viuvas dos conselheiros Antonio Carlo~ Ribeiro 
de Andrada Machado e Silva e M:artim Francisco 
Rtb~iro de Andrada. 

o Sr. Rebouças:-Sr. prP.sidente, depois 
da provoc~c;à? que me f~z o illustt·e Sr. deputado 
pela. ~rovm_cta do Pará, Ha de esJ.>erar qu., no 
pnm~tro d111 de sessão el!to requ .. res,;e a V. Ex. 
~ ue tornasse á discussàn o re·~uerimento .te um 
tllustre deputado pelas Alagõas, afim de continuar 
o seu discurso, conclui!· o e poder eu depois de!le 
ter.a pal~vra que pedira quando elle fallava no 
ulttmo ~1scurso q~e foi iuterrompido até hoje ; 
mas veJO qu~ muttus dias se hão passado, e o 
honrado membro não tem procurado realisar a 
coragem que ostentára. Ner;tas circumstancias 
pois, achundo·me eu de alguma ruaneira com
prowettido .a respouller-lh" como representante 
da dita província à!l.S Alligó •s, não po~so deixar 
de pedir a V. Ex. se digne dar a palavra ao 
honrado membro para 1·ealisar o dbsempenho 
deste meu comp:omettimento. 

ORDEM DO DIA 

ORÇAMENTO DA REPARTIÇÃO DA FAZENDA. 

Contioúa a discussão do orçamento da receita 
geral do imperio com as emendas apoiadas. 

São mais apoiadas as seguintes emendas : 
« As casas de commercio nacionaes ou estran· 

geira,;; que na córte tiverem mais de dous caixeiros 
estrangeiros·, e mais de um em outras praças e 
povoações, pagaré.õ l20S por anno de uada um 
caixeiro que exceder a esse numero.-S. R.
Rodrigues dos Santos. - Toscano de Brito.
Coelh.o r!a Cunha.-Silva Acauãa.-Stock.ler.
Godoy.-Alvarenga..-Mello F•·anco.-Cm·valho de 
Mer.donça.-Peixoto de Brito.-Odo7'ico Mendes. 
-Machado de Oliveil·a. » 

« Dentr•> de sete annos não existirá imposto 
algum sobre a exportação. 

« P!l.ra este fill1 será diminuído em cad,l anuo 
um sttimo do valor das imposições actuaes S<•bre 
a exportação, consideraào este valor dividido 
em SBte partes. 

«Dentro dos mesmos sete annos, e pela mesma 
maneira gradual dei:tarà de existir qualquer im· 
posto lançado pelas assembléas provinciaes sobre 
a exportação, ficando as Dlesuras assembléas 
prohibidas de legislar sobre impostos d~ expor
taç:io. 

u Extinctas as mesas do consulado dentro dos 
sete aonos, os empregados continuão a ve!1cer 
os seus ordenados até que sejào convenientemente 
de n .. vo empregados.-Junquei,·a. 11 

• As embarcações de prepriedade e construcção 
brazileiras que navf'garem para fóra do imperio, 
e cujo mestre e piloto, e o;;exta parte da tripoldçào 
forem brazileirns, ficaráõ isentas de imposto de 
ancoragem.-Junqueira. » 

« ~ goveri!O é au~rísado a pagar os alugueis 
venc1dos e que se forem vencendo da parte do 
edificio da praça do CO!llmercio da cid11de da 
Bahi>< em que se achão as repartições publicas.-
JunqueirQ. » . 

o Sr. JunQuetra :-Principiarei por me 
dirigir ao nobre ministro, e rogar-lhe a bondade 
de me responder sobre alguus objectos relativos 
ao orçamento da fazenda. 

No orçamento passado se determinou que os 
saldos da typograpbia nacional fossem empre~ados 
na mesma typographia, de modo que ella ficasse 
melhor montada e preenchesse as vistas que se 
têm com semelhante estabeleciment() . Perguntarei 
pois ao nobre ministro se exil!tiráõ saloos, e se 
elle crê em ta~s saidos ; se com 6ffeito forão 
empregados, ou se continuaráõ a fazer parte da 
renda, deixando de ter a applicação especial que 
se' lhes dou. · 

Tendo tambem passado a autorisação para se 
reformar O$ regulamentos ãos c•>nsulado> e alfan· 
dei: as, de.;ejo que S . Ex. me diga se está nas· 
vl~tas de, a respeito da' alfandegas, sust ... ntar 
a 1dea da proteccãa á in.Ju~tria do paiz, fazendo 
da pauta um meio seguro e forte para este fim, 
ou se S. Ex. contenta-se em fazer da pauta unica
mente um meio fiscal. 

A reRpeito dos consulados, eu tinha de perguntar 
a ~· Ex. se não pretende fazer com que desappa
r~ç~o do r~gulamento quaesquer disposio;ões que 
dtgao respeito aos despaches de pe .~uenos objectos, 
como ranchos ou viveres para as embarcações 
furdBad 1s, cujos despachos <'ntc;rpe~em muito o 
commercio, f<item com que os caixdros sejão 
dbtrahidos dias int•·iros para despachar ovos e 
g•lllinhas. Isto dá uma triste idéa dd nossa fis
calisaçiio per,tntB o sstrang'liro, além de outras 
cou,as não provenientes do regulamento, mas da. 
má vontade dos empregados. 

Ultimam.,nte tenho d~ dirigir-me a S. Ex. sobre 
um obj ecto que diz essencialmente respeito á 
miuha província, e sobre o qu:ü já tive occasião 
de dirigir· me em particular a S. Ex. Fallo de 
uma apprehP.nsão f>Jita em generos encontrados 
no armazem de Francisco Jl.lsé de Abreu, da 
Bahia. Este negucio não é do temvo do nobre 
ministro, mas do ministerio passado, e é pro· 
veniente de má intelligencia das mesas dos con· 
suJados. Por e!'sa intelligencia se ordena que 
cert•JS g~nero:> d~ ;;roducçào do paiz sejão da· 
posilados em trapiches alfandegados ; mas nunca 
se póde isto entendP.r, nem f,>i tão longB tal intelli· 
gencia senão a respeito do assucar e do algodão; 
entrP.tanto, este facto de Francisco José de Abreu 
verificou-se, por exemplo, em saccas de café e 
outros generos de producção do paiz que na Bab.ia 
são recolhidos nos armazens juntos ao litoral, e 
que alli abundãu. No Rio de J :meiro e outras 
partes do Brazil vêm-se saccas de café por todas 
essas ruas, por todos esses armazens, assim como 
assucar e outros objectos de prodacçào do paiz ; 
entretttnto, foi só sobre a minha infeliz província 
que recahio uUla ordem que não sei como póde 
escapar ás luzes, ao tal~nto administrativo do 
nobre ex·ministro da fr1zenda. Esta ordem, niio só 
julga bem feita a apprehensão noa genero> de 
Francisco J.,sé de Abreu, como aecrescenta- que 
a-sim se deverá proc~der em casos semelhantes, 
quando se recolherem generos sujeitos a direitos 
geraes em armazens que não estejão competente
m~nte alfandegados, ou não obtenbão licença para 
is•n em alguns casos puticulares de urgencia. 

Eu que conheço os talentos administrativos do 
nobre ex·minístro da flizenda, não posso de modo 
algum conciliai-os com esta sua ordem ; e estou 
persuadido qu€1 forào más informações que a isso 
o levarão ; que houve muito mà vontade contra 
esse homem. Eu não o conheço, mas dou-me ao 
trabaluo de indagar na minha província aquelles 
vexames que por ventura exista para vir aqui 
levar a minba fraca voz contra elles. Soube que 
se tinha praticado contra es,;e homem uma vio· 
lencia, em cousequencia de intrigas pRrticulares, 
porque se dizia qut elle, ora era brazileiro, ora 
portuguez para se bentar do serviço da guarda 
nacional; armárão -lhe o negocio de maneiN que 
lhe apprebendêrao os se11s generos, que forão 
considerados de boa apprehsnsão. Eu não quero 
saber de pequenas intrigas. olho para as cousas 
em geral, e por isso não d"lsejava que se désse o 
facto de se tomar uma u:edida geral vexatoria ao 
commercio, porque uma vez um homem se quiz 
prevalecer de ser portuguez. Contra este acto 
penso que já representou a associação comrnercial 
da Bahia. c creio que o nobre ministro terá esta 
representação entre os seus papeis. En julgo que 
não póde prevalecer a razão dada pelo nobre 
ex·ministro, quando diz que-aliás seria inutil o 
alCandegamento e irnpo111ivel a fi.scalisação; -pois 



c amara dos Deputados -Impresso em 13/01 /201 5 16: 53- Página 3 de 15 

428 SESSÃO EM 2:3 DE JUNHO DE 1846 
os generos de producção do paiz, cuja fiacal~sação 
depende UttícaOilente do embarque, uecess1tao ser 
guardados em tr::;piches alf,wdegadns para s_er_em 
bem fiscalisados? Eu n~go semelhante pnnctpto; 
a fiscalisação deve ser no embarque; e se pó-le 
bav~r t>XLuvio em ~erem guardados em trapich•'S 
não alfandegados, põJe-se dar o mesmo extravio 
em trapiche>~ alftmdegados, e em todo o cas_o a 
disposição devia ser para todas as p•·ovmct :s. 
Ora, além do ruinos.J imposto de exportaçà•), 
contra o IJUal me pronuncio, além deste irnpo•t.o 
horrivel ha de se accrescentar tste contrap•!SO, 
esta pea' De~t-jo portanto saber do nobre minbtro 
se elle manda cessar um aviso tão matador da 
nossa industria: se bem, comn já disse, eu me 
dirigi ao nobre ministro, e este. se dirigisse ~o 
nobre inspector do tbesouro; todavta, em s"ttsfaçao 
do meu dever, julgo fazer aqui estas observações, 
não por motivo nenhum de fuzt>r censura~ ao 
governo, mas para, UKando da minha posição, 
fazer constar ao paiz que não me esquo>ço dos 
meus deveres, o para que o mal seja r.-parado. 
Desejo pois que o nobre ministro me faça o 
obsequio de d•zer o que sente a semelhante re_s
peito, 56 é possível •rue isto contmue, se mlo 
conhece que é um tropeço, uma violt:ncia aos 
possuidores de arm~zeus, ao commtrc~o. em 
geral da minha provmc1a. Se o n<.bre mimstro 
quizer resp<)nder agora ás mmbas perg_unta~_ . P. U 
continuarei depois o meu discurso, se nao qu1zer, 
prosegu1rei. 

O Sa. HoLLA.NDA CAVALCANTI (miniStro da {a
zenda):-Eu não sei dos estylos da casa; se o 
:Sr. pr.;sidente quizer, respGn.:lerei.. 

O SR. PRESIDE::!i!T&:-Se o Sr. deputado cede 
da palavra ..• 

O SR. JuNQUEIRA : -Não ; neste caso prose
guiret, bem que meu estado de saude nliO sPja 
bom : entretanto por esta causa não serei t'\0 
extenso corao desejava, tratando de alguns ob
jectos. 

Sr. presidente, depois que farão introduzidos 
nos nossos orçamentos os chamados exercícios 
findos, me parece que elles não lê•n ser,.ido ~ enào 
para mal; bem que seja centralis ·tdor até certo 
ponto em finança<~, todavia não quero a ceAtra
lisação que tal innovaçào trouxe. Um pobre 
marinheiro, um pobre soldado que não recebem 
o seu soldo, fica este p•\ra os exercícios !:nJos : 
isto quer dizer que f••i-se este soldo. não receberáõ 
mais. !Apoiac1os.) Isto é a pura verdade, porque 
eu sou procurador de pobres empl"<\gados a quem 
se devem ordenados : teubo ido ao tbesouro, e 
bem difli.culdades tenho encontrado, e até tenho 
ouvido dizer que muitas destas causas nunca terão 
sabida. (Apoiados.) 

Por que razão, Sr. presidente, quando se votào 
creditas s:>bre exercícios findos, tendo vindo da!! 
differentes províncias as tabellas demonstrativas 
do que se ficou por pagar, não se manda pór 
quantia suf!iciente á disposição das ra"pect1vas 
thesourarias para o pagamento dos inftllizes dessas 
províncias? Porque razão ba de haver esta cen· 
tralisação ? Eu não posso crêr que sej•1 para 
seguir-se o d1tado- que emquanto o pau vai e 
vem folgào as costas-; o thesourQ não deve ficar 
com este dinheiro ; se as thesourarias servem 
para fazer o seu dever em outras causas, não 
serviráõ p~ra pagar aquillo que está determinado 
nas tabellas? •.• Não sei se o gesto que o nobre 
ministro acaba de fazer se póde traduzir pela 
phrase de que nas thesaurarias pôde haver pa
tronato ; mas se não ha confiança nessas the· 
sourarias para e~te caso não deve ba'l'tr para 
outros. Arrede o nobre mini~tro este mal de sobre 
os míeeraveis empregaJos que não pod~m ter um 
procurador, ou que se entregiio a alguns que 
ficão com metade do que devem receber ; mande 
para aa provJncias ordem para se pagar o que 

se deve dP.pois de bem processadas as re~pectivas 
folhas; nã,, espere quP. bRja requer imento espt>cial 
de ca•la um do~ intert>S3ados, que não podem 
andar pnr e~sas e-taçõ .. s procu randfl os seus 
paganttlnLos ·~Utl muit.,s vez~<s niio obtem. Stl o 
n .. bre ministro quiZ•' r lazer mais est.; beneficio ao 
paiz, recAberâ àS ben çãos não dos pcder •. sos, não 
dos grandes, porque para e>tes nunca b 11 ex~r
cicios findos, mas dos pobres desgraçados. (Apoia
dos . ) 

Eu tenho de dirigir-mil ainda ao Sr . mi,.istro, 
para trazer â sua lembrança qu6 o augm ent•• dos 
direitos de importação, depoi s de finei os os tr ;ltados. 
devem ter dad•) em resultado um au~rn~>nt•> de 
renda, talvn quasi da terça partE em al~umas 
alf..,ndP!:!as. A alrandf'l(a de Pernambuco r.wrleu 
526:0110S filais, a da Bahia ül5:000S, e a do Rio 
de Janeiro não teve um rendtrnento propor· 
cional. 

O n .. bre deputado pelo R io de Janeirn que o 
annn pa,;sad., te vP. a bonda . .ie de contrariar as 
minh,s id<ia~ relativamente á paut11 protectora, 
disse P-nti\o que '' rer.da niio havia de augmeutar . 
E :t cont .. stei-lhe esta as-erç:'to, e nR.o prPcisou 
muito tempo para se verlflcnr a minha pn•visào; 
um anno b•stnu, e nesstl 9nno a\~umas alfan.iegas 
renderiil) mais um terç•l do qu,; tiuhão ant~ ri .. r
mentP. rendi.!·•. F oi i••Stnrn .. nt., ~~ qu~ acontecwu 
nos E-tn•los-Unioln>~ ; a ~·ro-p~ridade dessa nação 
f,,j devida e,,-,.,ncialmPnte á prnt~cç •io da indnstria, 
~esta pr. ,tecção ttlm std•l verificada pnr mei<l das 
pauta~. Estas pautas têm ~ido ultimamente guer · 
readag, porque os e,;t-.Jos do sul, sendo ~eralmente 
agrícolas, impugnlio a P>\Uta p.-)rque im,.õe di 
reitos muito fortes sobre obj»ctos de inr1ustria 
que ell"s pod~m obtAr mars barat<)S do estrangeiro. 
Esta luta tem extsti.to por mutto t empo ; mns as 
pautas prnt'lctoras têm prevnlecid•> : os estadistas 
amencanos ass,:ut >'i.o que '"' nii .. • devem revogar : 
que desta mane tr>A os q•te as ltnpu~tnão achào 
consumi.tore~ no prupri•• p;,iz para os seus pro· 
duetos agrícolas, e ist·• alGm de ser mais seguro , 
de•xa ficar no paiz valores que iriiio para paizes 
ma•s adiantad••S em capitaes e na industria. 

E 1 fe li~1to ao paiz por ter enc.,tado tl marcha 
p~ld qual poderemos chegar progressiv.tmtnte â 
prasperida.:1e. A pauta não deve ser estave!, deve 
ser augmentll>ia gradu:ürnente ; a 1uillo qu~ é 
protP-cção em -16, pó-Je de;:ur de ,;êl-o em 4~. Os 
Estadus Unidos uunca tiverão direito~ t!obre ma· 
nufacturas ue algooli\o de mPnos de 30 por cento, 
hoje estes dir~itM sobenJ a :lOU por CPnto ·~ mais : 
no principio da indepen<i.,ncia 111\o podiào ab~oluta· 
mente passar sem a~ m~tnufacturas de alg •d1i0 
estrangdras, não tinh:'io bastantes fabric~~os; nins 
era nece.ssario animar o desenvolvimento gradu·•l 
desta ma u!actura: assim o fizer<io, e á proporção 
que se f•Jriio estabelecendil fabricas, qu .. se forão 
crean.:l•> capitaes, que foriio competmdo com a 
produ.:çào estran~eira, furão au~mentando o im
posto nas rnanufacturas estrangeir11s. Nõs não 
podil\mo,; sf'guir e'-'lta marcha, por·1ue estbVRmos 
manietados P" r trat11dos iníquos ; felizmente esses 
tr11tad;,s acab>lrão, e cumpre que não cP.damos ao 
canto das serêas, que nos qu.•rem attrahir para 
nos p~rder, que fallào da liberdade do commercio, 
quando abundào em industria, e em barateza de 
mão d'obra em capitaes. entretanto que estas 
circllmstancias nos faltão . 

Os ingle~es fallào em liberdade do commercio; 
o seu primeiro mi.nistro sustentou estilo idéa na 
questão dos cer~-tae !f, entretanto elle mesmo de· 
clarou a razão por que queria a liberdade do co:n· 
mercio. Attendei para o !im do discurso de sir 
Robert Peel, e vereis que elle ate diz que ninguem 
póde disputar com os capitaes, com a industria 
da Inglaterra, que por isso não é poasivel que a 
concurrenci11 faça mal ao commercio dessa nação. 
Quereis saber ainda como procedeu o gabinete 
inglez a respeito do eommercio da Iodia 1 Eu 
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vos pedirei permissão para ler o e:dracto de 
uma carta do Sr. Abbott Lawrencil, nPgociante 
fabrican~e. dirigida a um senador da V11·· 
ginia: 

« Niio ha muitos annns que alguns fardos do 
noss .• algodão ordinario f•Jrào ma"da.los p:1ra o 
lndcstao cnmo uma experiencia comm.;rcial. A 
superipridade do seu fabrico e de sua qualidade 
at~ralno gradualmente a attenção publica naquelle 
pa1z, e tanto augmentou o seu C(>nsumo, qne 
a exportaç.ão annual dos Estados-U11idos, do; alguns 
fardos sóm··nte passou a 3 0u 4,000 ; os fabri
cant•;s inglezes, incommoJados por esta interf~
rencia, se dirigirão ao gnverno, e conseguirão 
estabelecer ol augmentar frequ•·ntes vezes direitos 
protectores contra e:<tas fazendas chaméõdaf' tran· 
çados, para o fim d,, protPg ... ,. as suHs propri"s 
fabricas COIItrs aqu.,ila~ dos E-tados· u .. ido~; até 
o anno de 1836 os <lirPito~ forão de 5 por cento 
a favor das fabricas i~tgl.,z·•S, naquelle an11o forão 
augment:1dos a 8 por cento, pouco< annos depois 
forão eliwados a 10 por cent•> : este mesmo aug
mento foi insufficiente para exp~lllr os americanos, 
que ainda fiz··r:ir. um commercio f,,voravel apezar 
desta grande diff<>rença : e, finalmente, n€stes 
ultimos mezes esses direitos forào elolvados a 15 
por cento. » 
. De modo que os inglezes que proclamavão a 

liberdade do ~ommercio, nun..:a ~egulfiiO na pr••tica 
semelhante principio, proclamão-n'o para illuJir, 
porque na India acabais de ver que, apenas 
appareceu uma nação que podia co"correr com 
elles p(ela facilidade de seus transportes, p~los seus 
capitaes, r>~la sua induslria, logo oppuzerão di· 
rdtos ddfer~nciues taes que equivalem a uma 
prohibição. Além disto. se11hores, estudai toda a 
l<>llislaçào das pautas da Inglaterra, e ahi achareis 
dir ... itos pnhibitivos dos nossos generos. 

_Mas estes fllctos HO>~ devem servir de regra ; 
nao é possível que uma nação que não tem manu
facturas possa entrar em livre commercio com 
uma naçàu manufactureira. Isto me parece não 
entrar em duvida. Li mesmo em uma obra de 
Frederico da Prussia, que não era possível 
qui' uma nação que não tivesse manufacturas 
deixasse de ser tr:butaria, dt! mandar todo o seu 
ouro, to•ias as ~<uas preciosidades em troca dos 
generos que necessitasse, que sempre havia de 
ser dtipendeute da nação manufactureira. 

Ainda Vos offer<>ço outro facto a respeito dessa 
nação que t:~nto falh da liberdade do commercio. 
Forte como está a Inglaterra em m·trinha mercant~, 
senhora dos mares, não se esqueceu entretanto 
um mome .. to da mais pequena cousa em seu 
prove1to, não se es'}uece de nada para não fazer 
proj:tredir a nossa marinha. Um navio braz1leiro 
de 400 toneladas foi mandado ã I-nglaterra, e alli 
apresentárão-lbe uma despeza do porto de 199lb. 
e H s., e 1sto pelo fundamento de ter findado 
o trat>ldO de reciprocidatie de navegação entre a 
Grã-Bretanha e o Brazil, pois tinba expirado o 
trat»do. S1gamos o seu exemplo, e desde já de· 
claro que hei de mandar uma emenda á mesa 
para que o governo use da retaliação contra qual
quer nação que nos trate com menos favor que 
ás outras, para que façamos sentir que não somos, 
como ellas pensão, idiotas, ou inteilamente igno
rantes de nosscs interesses. E' necessario que 
marchemos por outro caminho, que não cedamos 
a suggestão alguma por mais poderosa que seja. 
O que nos ha de fazer, por exempl•>, a Inglaterra, 
se impuzermos direitos differenciaes sobre a sua 
navegação 1 Não temos outras [lações que fação o 
commercio do Brazil? At.i ~st.á. o norte da Europa 
que são os nossos carreteiros de melhor mar· 
cado. 

Eu me refiro sempre ao governo inglez quando 
fallo nestes .objeclos, porqne creio que os com
merciantes inglezes, apezRr de serem muito calcu
ladores, muito desejosos de 1loreseer, comtudo têm 

mais princípios de justiça; alguns negociantes 
indezes têm fPito esforços para que os nossos 
gen\lros SEj:io tratados com mais Í4VOr. 

Sr. proJ~idente. eu off.;reci uma etnenda para 
que dentr" em 7 annos se acabe c .. m todo o 
imposto de exportaçà"'. N:\o t··nho forças suffi
cientes nem talento.-. nem meios para fazer nbraçar 
esta idéa , para qu<" ella occupe como deve o 
pensamento dus nobres deputados; não tenho 
espel:"ança, pois, que a minha emenda passe, mas 
faço o meu dever, indico que deva ser lançada esta 
semente, um dia g•rminará. Naturalm~nte se 
objectará.- ond" ides buscar recursos pa•·a suppr1r 
o vacuo d" 4,000 cr•ntns em quA importa a renda 
d:\ exportaçàu '?- Ora, entPndeu·s~ que augmen
tando a de ancor>~gern, augmentava-se a renrla, 
e a experilmcia mostrou o contrario, ; a renda 
diminuía e houve uma perdi\ reHl para a lavoura 
da minha província de 1,700:0008, posto que a 
safra fosse tão boa como a do annu anterior. No 
anno de 44, que fui quando se augmPntou a 
ancoragere, havia no mez de Março na B~hia 20 
navios estrangeiros ; em 46, no mesmo nH·Z, já 
dep .. is de revogado esse augmento, bavia68 navios; 
os fretes no anno do augment·• regulaviio a 720 rs. 
por arr,>ba. e no de 4o a 200 rs.; o assuca r da 
1• quali.iade a 1$800, e no anr:o de 46 a 28800; c 
cambio era de 25, e no anno de 46 foi de 26e 3/1. 
Com isto tt>nho re~pondido áquelles senhores que 
entendem que o augmento Je certos impostos traz 
comsigo augmento de renda. E' precil!o saber 
como se im!JÕe, donde se pretende tirar a renda. 

Eu digo que, uma vaz que se ncaba com os 
impostos de exportação a nossa renda da alfan· 
dega nã'> só ha de fllz,;r face á dt~ficiencia da 
reuda que se extin~ue, mas ha de augmentar em 
razão muito mais fc1rte, salvo se me objectar o 
nobre ministro ou algnem que se niio poJe bem 
fiscalisar a renda das alfandeg~ts mas neste caso 
fechern-se ellas. Ni••gU•Jm me póde negar que a 
simplicidade das imposições traz comsigo melhor 
fiscalisaçàL' dellas, e então eu concluo que se se 
acabar com o imposto da exportação, se se fi.scnli
saram as al!andej:tas, haverá renda correspondente 
para fazer fac"' ã nossa despeu, porque se em 
lugar de se fiscalisarem duas estações só se 
fiscallsa uma, em lu~~:ar de maior numero de 
impostos, haverá nu:nero menor. 

Cabe-rne já de antemão r<lsponder a algama 
objecçào qud se queira apre~entar a respeito da 
alandega do Rio de Janeiro. Talvez se queira 
dizer que a alfandega d" Bahia não regul& para a 
alfandega do Rio em r.on11equencia da exportaçtio 
extraordinaria para a Chapada Diamant111a: pre· 
vendo esta objecção, respondo que esta razão que 
noderia pro.:eder para a Bahia não procede para 
Pernambuco, onde a renda augmPntou da mesma 
maneira; e mesmo quanto á Bahia, direi que 
ddpois de muita gente t"r perdido nessa especu
lação da ChapadR. de terem voltado muitas fa· 
zendas, os desp~chO!! da alfandega continuárão 
na mesma r!\zi!o que anteriormente. Direi mais 
que o mercaJo da Bah1a foi obstruido com mais 
de 1,100:000$ de fazendas que para alli forão 
com cartas de guia do Rio de Janeiro, além de 
800:0008 de f-tzendas que para aUi forão da 
mesma sorte de Pernambuco. Cumpre ainda 
notar que a pauta é mais forte para os generos 
de lux•>, e sabe-se que nas províncias não se 
consome tanto desses generos ; a praça do Rio 
de Janeiro é o seu grande consumidcr, e por 
isso a alfandega do Rio de Janeiro devia apresen
tar um aug·mento mais forte: entretanto eis-aqui 
o accrescimo que teve esta aUandega: 52ô:OOOS, 
sendo tambem as importações do Rio de Janeiro 
de 88,000:000$. Ora, se calculardes esta impor
tação pelo termo medio de 30 ojo deveria dar a 
renda de 9, 900:0008, calculancto que fosse o 
minimo 30 ojo como acabo de dizer, e não regu-
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lando pelos objectos de luxo de maior importan=ia 
que se cons1•me nn Rio de Jan•'iro. 

Sr _ presid .. ut .. , t•·nho de falia r sobre uma emenda 
minha qu~> diz re~peito á casa de commt<rcio da 
Bahia. No at1no pas~ado opresfntcu-se uma 
emenda aqui na casa para que se pagaSS>' m á 
associação comm.-rcial da Bahia os alu~Ufb da 
estação publica que está nessa casa. A camura 
do~ deputados f,.z justiça ã associação cununercial, 
e manduu pagar por uma verba em seu orçanoento ; 
mas indo ,, orçamento para o senado, o senado 
eliminou esta Vt'rba, pela razilo de que estava o 
n"goclo litigioso. Ora, a junt~< da assocl»ção 
commercial enviou-me os documentos pelos quaes 
conHta que não ha litígio algum pend€0te a 
respeito des~a casa. O lttigio que houve foi tão 
sómente de posse, envolvido a questão do domínio, 
houve deci~ão que a posse pertenci>~ â associação 
commercial, e que se recorresse aos meios ordi
narios sobre o d, miniu directo, e nesta ronfor
midade resolveu o nobre ex-ministro da fazenda. 
Pe~o aos nobres deputados que fação a justiça 

que fizerão no anno passado, mandando pagar os 
alugueis vencidos, porque estou persuadido que 
o senado, esclarecidll pc.r iguaes documentos, 
mandados pela associação, nào se negarã este 
anno a cumprir um dever de justiça. 

Direi ainda algumas palavras sobre a emenda 
a re>peito de serem isentos do pagamfnto do 
<lire;to de ancoraf(Pm os navios de proprietarius 
brazileiros, de construcçãl'l brazileira que navegarem 
para portos fóra do imperio, que tenbão uma 
sexta parte da tripolação brazileira. Eu entendo 
que devemos exigir uma se::tla parte ue mari
nheiros brazileiro~, porque é muito difficil encou
trar marinheiros brazileiros. O fiUJ que tenho em 
vista é unimar >1 construcçêo e a nav~gação para 
fórll do imperio. Esta idéa foi achada razuavel 
entre os proprios negociantes, que me disserão 
que deste modo se poderia ter alguns navios 
para navegação fóra do imperio ; exigir-se navios 
brazileiros com marinheiros brazileiros é uma 
eousa impossível. 

Não continúo por estar mui fatigado, supposto 
ni••da-tivesse algumas obserVHções a fazer, o que 
talvez tenha occasião de apresentar satisbzendo o 
meu dever. 

<>Sr. José Pedro da Silva:-Sr. presi· 
dente, eu creio ·que se põde inferir do projecto de 
lei do orçamento que a tarifa da allandega 
continúa interinamente, e que o n(lhr~ ministro da 
fuzt·nda fica autorisado para rtformal·R ; por
quanto, no mesn10 projP.cto não se acba revogado 
o artigo de lei do orçamento do anno corrente, que 
permitte uma e outra cousa. 

Eu apresentei -me o anno 
interinidade e autorisaçào, 
motiVOS UlUiS fortes para 
as razões em que ma fundo 
voto. 

passado contra essa. 
e P.ste anno tenho 

a~sim obrar. Darei 
para negar .o tneu 

Não entrarei DI\ quP.stiio da constitucionalidade 
ou inconstitucionalidade dess!\ autorisação, ainda 
que bom seria qu~ t.sta camara não cedP.sse uma 
das mais imporLautes das suas attribuições sem 
ventilar primeiran.ente esta 'lUest:i.o ; purquanto 
me parece que tendo a constituição dado exclu· 
sivamente a camara temporaria a iniciativa dos 
impostos, porque sõ della a podia fiar sem 
correr risco a propriedade particular e as liber
dades publicas, esta camara nio ~ podia ceder 
ao governo a respeito dos direitos de imporLação 
ou quaesquer impostos sem infringir a mesma 
constituição, e contrariar o ~>eu dever. 

Na minha opinião, Sr. presidente, a camara 
devia zelar com todo o cuidado esta sua tão 
importante attribuicão ; devia t>!r por ella o 
ciume que te::m na Inglaterra a camara dos com
muns, que não consente a dos pares nem emendar 
as resoluções que dizem respeito aos impostos. 

E' verdade, Sr. presidente, que eu estou con
vencido da difficuldHde que têm os corpos 
collectivos, como este, par" faZ P- r uma tarifa, 
pnrqu<>, alt5m de ser preciso fixar os diversos 
princípios financeir•}S em quP. têm tiP. se basea• em 
as diversas taxas de direitos de que dt>ve ella 
constar, faz-se nece,:sar1u que ~e tenha conbeci
noeuto de todas as tarifas das nações que 
têm relações commerciaes Cülllnosco, e talvez 
d~quellas com quem est11s nações negocião, afiu1 
d.., que possamos regular os direitos da nossa 
tarifa, e venhão a ser taes, que não repellião a 
concurrencia ào nosso mercado. 

Será preciso tambem que esses direitos s ejào 
fixados em rt>lação aos diversos inter.;sses da 
agriculturã, da industria L&bril, do c<1mmercio , do 
consumidor, e do mesmo fi;;co; interes,.:es entra si 
contraries e oppost''"• e que só bem estudados e 
conhecidos deixaráõ de ~er off<'ndidos com os 
direit<~s de impurta<,;ão, sem Rrave damno da 
riqueza e prosperidade do pa1z. Mas apezar destas 
difficuluades eu quizera, senhore~. que a camara 
não cedesse dessa sua attribuiçào, e trata:<se de 
v~ncer os embaraços em que se a~basse para fazer 
a tarifa. 

Entretanto, como vt>jo que não se quer dar a 
este trabalho, e reconheça ao me>õmo tempo que 
o j:(Overno póde fazer uma tarifa tão boa como 
o faria o poder legislativo, não serã por este 
mr.tivo que contrariei a auturisação que se quer 
d11r ao governo ; outras são pois as razões que 
tenho para negar o meu voto. 

As razõe,; que tenbo para me oppõr a esta 
autorisação são: em primeiro lugar, porque níio 
convenho que por mais tempo continue inteira
uJente a tarifa sujeita ás alterações continuas 
que lhe queira fazer o ~overno: e em segt:ndo 
lugar, porque ignoro os principias em que o 
nobre ministro tem de bas~ar as div"rsas taxas 
dos direitos de que deve constar a tarifa. 
s~nhores, nós não ignoramos que nada pó de 

mais prejudicar o commercio, nada desconcertar 
mais os seus calculas, pôr em vacillaçào as ,;uas 
espeçul>•ções, alterar a confiança e de~arranjar 

· as fortunas, do que essa falta de e,;tabil1dade 
das tarifas e as alterações que se lhes fazem 
continuamente. Uma diminuiç>io de direitos, por 
exemplo, arruína áquelle que s,; ncha no paiz 
bew provido de mercadori<Cs e~trangeiras e felicita 
àquelle que, tendo-as manda.lo \'Ir, não as tem 
despachado até então ; um augmento de direi tos 
pr· ·duz o efteito contrario sobru os mesmos indi· 
'\'iduos. Basta isto, SP.nhnre•, para UIOHtrar quP- a 
interinidade e as altPrllçÕ~!I das tariros póde 
muitv pr..,judicar os inter.-sKe.; commerciaes. Ora, 
se as repttidKs alteraçõ.~R das tarifas, e a falta 
de sua est tbilidilde podem produzir t>Stes damnos, 
elles s!lrào aggravadoa quand•J tnl desconhecerem 
os principias sob que têm de se b~~osearem estas 
alterações, ou quando estes princípios não fdrem 
os verdadeiros. Ei:~ pois as razões que teuho 
para não admittir a autorisaçiio para. continuar o 
go\'erno a ref,Jrmar a ta•·ifa ; e muito receio que 
o nobre ministro adopte os principias que seu 
antecessor adaptou para basear os direitos de 
que consta a tarifa que actualmente rege as 
alfandegas, tenha as mesmalj vistas que elle teve, 
de preencher o deficit e proteger a industri,. fabril ; 
o que inteirameut" reprovo, pelas razões que 
passo a dar. 

Sr. presidente, o nobre ex-ministro da fazenda 
sendo autorisado para fazer a tarifa que actual
mente está em execução, teve por fim principal 
preencher o defi.cit; porque asgim entendeu a 
intenção dos legisladores que legislárão no sentido 
dessa autorisação, e por 1sso augmentou 10 •/o 
sobre os 20 •/• que pagavão a maior somma 
d'! valores imp•lttados; augmento. que julgou 
sufficiente pura elevar a ren.ta das alfandegas a 
ponto de conseguir o seu fim. isto é, para ele"Yar 
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a renda de doze mil contos a lS mil, o que sup
punha bastantol para prePocher o deficít. 

E!.:< reprovAi esta dllliberação do untecessor do 
nobre mini<tro, mas desconfiando das minhas 
idéa,;, e~perei uma occasião opportuna para com 
batel-a, porque cão 4uiz aventurar ·m<:l sem ter 
um resultado de tarifa, sem ter um dado pc-sitivo 
em que me ba~>easse . 

Sr. presidente, não sei como se pó de entender 
que uma lei tenha decretado a factura de uma 
tarifa para ~e tirar della certa e determinada 
quantia. Parece-me que nem os princípios da 
sciencia autorisão a impór com um tal fim, nem 
i> isto compatível com os iuteresses dos indus
trioso~, da nqueza do 11aiz, e ainda mAsmo da 
renda publica. As sciencias e a just1ça nos 
recommeudào que o im(Jostn só recaia sobre a 
renda dos particulares, deixando-os em estado de 
satisfazerem >~s suas necessidades e continuarem 
no progresso da sua industria. Nós sabemos 
que quando o imposto exceJe 1\ este limite a 
industria dos particulares retrograda, e com e!la 
a riqueza do paiz e a renda publica. Ora, se a 
taxa do imposto não pôde ser tal que exceda a 
este limite, ao (\Ual ordinariamente se chega 
pela gradual e lenta subida do mesmo imposto, 
como pois dizsr-se que a lei tinha decretado uma 
tarifa com o fim principal de preencher o deficit, 
ou, o que é o mesmo, para tirar della certa e úeler
mioada quantia? Nào sei, HP.nhores, como se teve 
em vtsta preencher um deficit que nào era do 
anno em qu o a tarifa foi fll1ta, mas sim do outro 
desconhecido e do anno em que a tarifa se puzesst~ 
em execução. 

O perigo,· senhores, que à isto póde resultar 
fica claro pelo que tenho dito; porque se a taxa 
do~ direitos fór tal que tire ao negociante todo 
o lucro que d'antes tinha, ou aquelle que a 
f~ltar·lhe o venha arruinar, claro fica que dle 
para sustentar-se tP.rà uecessit.lat.le de encarecer 
a mercadoria, e diminuindo o con~un10 e a renda 
do consumidor na me<ma razão de carestia, a 
industria e a riqueza do paiz soffrerâõ, e a renda 
publie& uii::: será a esperada. Logo, Sr. presidente, 
não ~e pôde deixar de concluir que a tarifa não 
po•lia ser feita com o fim de preencher o de(.cit. 
Senhores, isto que nesse tempo eu con~io.lerava 
cvmo uma con11equeneia necessaria dos princípios 
que ad•>plo, PSt>\ hoje verific,•dn com os resul
tados da ex~cução dt\ tarifa. O n:.bre mini,;tro 
da fazend .. disse no st u relat••rio que na alf~tn· 
t.l ega d11 ci)rtc, qua tumnu por baarl duo> ~uas 
expe.riencius, a tarifa tinha no primeiro senlt~ htre 
Ú•> corr~ntu anno financeiro produzit.io mai:~ U•l 
qu•? nos Nemestres anltriore!> 27 por ceuto. Orn, 
11e nós abaternws do,Stes 2i por ct~nto o llUguwnto 
da renda que naturlllmente devia ter est~t alfan· 
dPga, á vista do augmento que tila teve nos 
annos antenores, e aquelle augmento · occa· 
s1onado pela t:ll ou qual concentração do com
mareio na ''órte, por causa da subio.la dos direitos, 
por i,;so que os graudes mercados, ou antes os 
paizes ricos são os que podem supportar a 
carestia do genero sem notavel diminuição do 
consumo, veremos que o augmenLo de renda que 
produzio o augmento das taxas da tarita é muito 
diminuto, quando devia ser o de 50 por cento 
mais do que d'antes produzi>\ esta alfan 1ega; 
porquanto, sendo a ti\Xa de lO por cento aquella 
que o nobre ex·minbtro d:!. fazenda accrescentou 
à de 20 que antigamente existia, para fuz.,r a 
renda das ,..lfandegas elevar-se de 12 mil c•mtos 
a. 18, e estando 10 para 20 na razão de 50 por 
cento o augmento da renda não devia ser menor 
do .que isto. 

Eu tenho mais uns dados estatísticos com que 
provarei que a tarifa, longe de augmentar a renda 
da alfandega da córte, a diminuiu. Estes dados 
estão em umas tabellas que vêm annes.as ao 
relatorio do .nobre ministro da fazPnda. Nellas 

se vê que o rendimento da alfande!Za da córte 
no sono de 18~2 a 1843 foi de 6,520 contos 
(desprezando as frucções) ; o de 1843 a 1844 foi 
de 7,007 contos ; neste anuo houve um augm ~nto 
de perto de 500 contos. Finalmente, o rendimento 
.lo auno financeiro de 18-14 a 18<15 foi de 7,859 
contos, cuja d1fferença do rendimento do anno 
anterior é de 852 contos. Tivemos pois um aug· 
mento natural de renda nest'ls nonos, s~n1 que 
para isto influísse uma elevação de direitos. 
Temos outra t '1bella em que, nos nove mezes 
decorrido~ no anno financeiro eu, que estumos, 
se dá a renda de 6, 298 contos. Augmentaodo a 
esta quantia aquella que proporcionalmente deve 
render os trPs mezes que faltão •.. 

O Sa. S"TURNlNo:-Não serve esta bas.;. 
O Sa . Jos:f: PEDRO DA SILVA : -Eu não posso 

calcular por outra ; só tenho entre mãos os dados 
que me fornecem as tabellas. Juntando, como 
ia dizendo, a renda dos 9 mezes á que deve 
proporcionalmente render os tres que faltão, 
teremos que a alfandega da córte no anno tionn
ceno corrente renderà 8,397 contos. Diminuindo 
o rendimento do anno anterior deste rendimento, 
que supponho provavel, conforme as tabellas, 
teremos no anno financeiro corrente o augmento 
t.l e f>38 contos na renda dll alfandega d>l cOrte. 
A.ugmento menor do que o natural que produzia 
esta alfandega o anno financeiro proximo pas
sado. 

O SR. SATDRNINo:-Nilo foi augmento natural. 
O SR. JosÉ Psvao DA SILVA.: :-0 nobre ministro 

da fazenda disse uo seu rellltorio que no ultimo 
semestre do anno financeiro pas,;ado, que foi 
quando se pô:z: em execução a nova tarifa, nada 
havia dia iufiuido na renda da alfandegada córte, 
porque os n~guciantes apressárão-se em despachar 
quanta mercadoria havia nesta alfandega antes 
que a tarifa os viesse prejudicar. Portanto vê o 
nobro deputado que eu me relir:> ás inf..,rmações 
que tenho, e não terei duvidl!. de ceder a quaes
quer outras que me dê o nobre deputado. 

A' vista pois do que tenho demonstrado, vê a 
camara que o augmento da renda deste anuo 
prova bem que a tHrifa em lugar de augmentar 
a r t>nda a tem diminuído. 

Ape:~:ar desta diminuição de renda que tenho 
apresentado, e que facil é calcular, o nobre mi
nistro aJmira·Sil no seu relatorío do augmeuto 
dr, :!i por cento qull dHU o primeiro st>mestre do 
anuo financeiro corrente, e diK~e-nos que este 
augm.,nto não tinha :<id·• maior pPll\ diversão dos 

·c>~pit>~PS p ·.ra a ~'Xvloraç Ji.o das mmas de di ;•mantes 
dll B .. hi"; e pontu" dingirà·•·lle dir .. ctamenttl para 
o Rio Grande do Sul as merc>,doria~ que antes de 
flndar ·se a guerra erâo uqui despachada>~ e para 
alli ião com carta de guia. 

Eu direi a este respeito, Sr. presidente , que 
estas razões são um pouco poderosas, e podoJm 
provllr que a renda da alfandega podia ser maior 
do que apresentão esses dados estatíllticos. Mas 
é facil de provar .que abatendo-se o renàimento 
que davão á alfandega da cOrte as marcadorias 
do Rio Grsnde, o augmento de renJa longe estã 
de 50 por cento a que devia chegar. 

A taxa de 10 por cento que o nobre ex-ministro 
da f!l:~:enda julgou donunante é muito forte. Nós 
não podemos Je1xar de reconhecer que ella t1ra 
ao n~g"ciante, se não todo ao mP-no~ 11rande parle 
dos seus hlcro:~, que se não f., rem con>p"nsados 
pela care>~tia dos generos, o s erà•J pt~lo c .. ntrab .. ndo 
e falsificação das mercadorias, e quer em um 
quer em outro ca~(t, não é possível que a renda 
produza um augmento na razão d.sta t11Xa ; e é 
de suppór que antes appareçll o .-llt<lto coutrario, 
como parece verificar·&e no anno linanceiro cor
rente. 

Convém, · senhores, agora trazer llembrança um 
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exemplo de altos direitos que nos ref~rio o nobre 
ex-ministro da fazenda, como querenJo provar 
com elle que os altos dire1tos devião ser adop.tados, 
e que nós não devíamos receiar em sustentai-o~. 
Disse o nobre ex:-mioistro oo seu relatorw que 
os E~tados Unidos quand t> tiverão uma taxa •nédia 
de direitos de imp .• rtação na r,.ziio d tl 50 por 
cento, suas alfand~gas r endllrào 19,700.000 dollars, 
e que tendo decah1do esta tax>t a 20 P•lr cento, 
esta renda reduzia-se a 12,ti00,000 ciollars. Eu 
crio que este exemplo do nobrt~ ex.-tuinistro não 
prvva a favor da sua opiniào, pelo contrario firma. 
os meus principias. Os E~tados-Unidos não po?iào 
ignorar que a taxa dt: 50 por cento produz1_ndo 
l'enda tão extraúrdinaria, lhe era mais vantaJOSa 
do que a de 20 por cento: se rejeitou aquella e 
adaptou esta, foi sPm duvida porque via que a 
renda. que d:•va a taxa. de 50 por eent~ não (lOdia 
deixar de comprc.metter a. sorte dos mdustnosos 
e dos consumidores, e afinal fazer retrogradar a 
riqueza do paiz. E' porque conhece que nem 
sempre se póJe tirar de um imp.,.;to quanto se 
precisa. Este exemplo, senhores, nos deve fazer 
conhecer que não podemos augmentar indefinida
mente os impostos. Todos os iJ.uposLos têm certos 
limites além dos quaes não pudem pas:;ar sem 
fazer retrogradar a prosperidade do pa1z, e afinal 
a renda publica. Estes limites só se alcançào pur 
gradações successivas no .1ugmento do imposto, 
e tendo em vista os seus ra.;ulta.tos. 

Tenho portanto provado que não tie devia fazer 
a tarifa com o fim de preencher o de.ficlt, cum 
o fim de tirar certa e deterUlinada quantia. 

Passarei aos dinlitos protectores, tsi.o . recom
mend!iJOs e exaltados pt<lo nobre ex-uuwstro da 
fa.z~nda para que fosst~m inclu1dos na tllrifa de 
uma mant~ira mais satis!actoria. 

Antes oe en~rar nesta qu .. stão, eu direi á ca· 
mara que nãu comprell.,ndo como se podem alllar, 
à vunta..le do legisiKdor, os d1r.,itos protector. s 
co:n os 'fiscae~. Nàv sei como, tendo-se em vista 
tirar por uteio da tarifa certa e determinada 
quaut1a, se qaeira ao !lJesmo tempo que a taxa 
que servia para h;tv s~j a uma taxa prvteclOr .. , 
4 uando os dtre1tos prot~ctort!S repe!lem os fisc::aes. 
PóJe acontecer que Jadas cert~>i circuUtst~nn~s us 
direitos protectures .ejào ao Ulusmo ltlntpo ti-ca.,s; 
mas qutl ISto e.t. ja 11a vuntade do legislador, qu<:~ 
isto se depreh.,nda .:te uwa lt:i, é o qut~ eu nã.o 
posso com preheuder. 

Pa-sandu à questão dos direitos protectores, eu 
direi que não aJuutto ll>~tes <Íift~ltos, porque, 
long~ dt~ serem f,vorav~is a<~ Braz1l, trarào cuu
sequll ncia::s fuut~stas a su~.~o riqu.,za. 

O Sa. Jo~QUEIRA :-Isto ·é dtfficil provar. 
O SR. J. P. DA. :lxt.vo~.; -Sr. pre~:~idente, ~u 

não aduulLo os <ltreltos prut" ctur~s Sllnao tcmpo
ranamente, e ~tté u momtlnto em que a iudustrJS 
D&cioual se ache em est11Jo de sustentar a con· 
currencia com a indu;tria estrangeira. 

O SR. JoNQOKIRA :-Então está commigo. 

falta da luze~, mão de obra, go8to, combustível, 
e toda pr.,vbào d'l que car~ça; o que muito 
influe na qualldaJe e preço d •ls producto;. Eu 
perguntarei á camara se o Brazil està n~stas 
circumsta!tCias favúraveis? Quaes os capitaes 
ociosos e braços des,•ccupados que pvssuimos 
para serem applica·1os á inJustria fabril? Que 
conhecimentos manufactureiros e meios de poup>tr 
as despezas de producção ha entre nós para 
comt~etirmos um dia com o e~;trangeiro, que t.ão 
rapidamente progrede em uma e outra cr,usa? 
Ao passo que nos aperfeiçoarmos, não seremos 
~:•mstanteme nte excedidos por elles '1 A questão 
dos capilses, senhores, basta pan dar uma so
lução a esta questão. Nós não t em<ls sttnào um 
ou outro capital applicado á iudustria fabril, ou 
que a esta inJu:>tritl se possa destinar, que 
possa reclamar protecção, que, a ser dada, terá 
o paiz de carr~gar com to<ias as consequeliCias 
da Ctlrestia dos generos, e ficará condemnado a 
todas as calamidade.s da ignorancia, da p reguiça 
e rudez dvs operar10s que e~tes capitaes sus
tentare m. Talvez se queirn appellar para a 
diversão dos capitae~ agricúlas para a i::ldustria 
f<tbril, e s a me diga. que logo que os direitos 
prut€ctores ~ej ão tat.::~ que aprtsentem lucros 
van tajo~os, os capitallS agrícola.; se desviaráõ 
desta industria para a fabr.•l. Eu estou certo que 
isto não aconteceria, e nem nus convinlla QUe 
acontecesse. Não aconteceria, purque os agri · 
cultures sabem bem que logu que vs eapitaes 
agriculas fossem emprtlgados ua 1ndustria f,.bril , 
" competencia se daria, e os lucros diminuirião 
até se nivelarem C•J ut os da. agricultura, e assim 
elles não teriào uma m«ior vantagem do que 
d'antes tinllão. Não nos convina, pHque temos 
na i ndustria agrícola uma f,mte mais se)!ura de 
rlo.jUtza, que deve ser de prE'ferencia animada e 
proteguia. O de~vio dest~s capitaes para a in
dustrta f«brtl traria grande pt!rda ao paiz e aos 
seas p.ropri~tarws, purque, s.,ndo elles em grande 
p<trte cap1:aes fiJ: .s, não podem ser deslucados 
de uma para outra inJustria sem diminuírem de 
seu valor. T>~o tJuucu nos devemos persuadir 
<lUe se impurt.;m pelo inc~ntivo dos altol! lucres 
capttaes c:strange1ros, comu pensa o nobre tlX· 
ministro da. fazenda ; porque os estrangeiros 
sabtlm tambem qu<J a competencta lbes tirar1a 
esta vantagt~m. Ora, sem cap1taes, e tnenus ainda 
sem braço~, que com dilliculdades os havemos 
h·•je para a agrirultura, corno prvteg.;r a í:,Ju~
tna f,,bril sem gr .. ve dtlmuo .lo cvnsumtdor, da 
riqu.,zll e d" rtru.lK publtca? Considert ·tle agora 
as dtf!i~uldade~ a vencer pur ft~.lta cte conhecimentos 
IHolissivnaes, ma.teria,. lJriUirtl!, pro ~ eSI!OII expedi
tovos, ~~c.; en~retanto que u et~Lrangciro com todos 
~stlltl d~uJentOI:I eu1 ~o:rande ~:Sct~.ll! prugrede , e 
progredirá 11. par de nós. 

O Sa. J. P. IJA SILVA :-Quando a. industria 
nacional nao pôde 1gualar á estraugem~, não 
adtnitto os dirtlitos protectores; porquanto, con
sidero que o iuteresse do consuund~;r deve stlr 
sempre o objecto e o fim da. ptol.nbiçàu publica. 
Se o vrod11•:tor nacional não tôr tão favuravel 
ao consumidor como o prod uctor estraogeir••, 
cumpre preferir este áquelle. Tudo qud o cou· 
sumtdor economisa pelo bom pr.,ço d"s prQ..lucto::; 
esLraugairos, auxilia outros ramos de trabalho 
naciunal, e ntult•pHca os meios de c-:.nforto, 
prosptnu1ade e nque7;a . Vi!jamos pois, seuh .. res, 
se os dirdtos protectores podem ~er admittidos 
no Braz1l como bem:ficio dos C•Jnsumidores. Eu 
creio que a industna fllbril para recllunar pro
tecçào é preciso que tenha capitaes e braços 
para auxiliai-a, e que não sej~t contrariada pela 

:S«nhures, eu cr~io que não podemos resi;~tir A 
evidencia Jos r .. ctos, e por 1sso devemo -nos 
contentu com sermos o que a nütureza quiz que 
foss.,.mos, e assim nada perderemos. N<•s somos 
uma nação agrícola, nada temos que iamentar se 
não fôrmas manufactureiros, porquanto .í sabido 
que uma DllÇâo marclla tanto motis depres,;a para 
a sua prosperidade quanto us seus capttaes pvdem 
haver maiores lucros; estes lucros só a agricul. 8 

tura nos póde tlar. DtlJiquemo-uos ptincipa1meute 
a esta industria, aperfeiçuew vl·a que teremos 
product<rs com que h11ver os da:~ manufacturas 
estr .... gelra; melbores e a melhor mercado do 
quo.: nos daria dS manufacturas do paiz. Não 
uos impress10nemvs dos r.,c.,1os que pondera o 
nobre ex-ministro da fazenda, de ficarmos sem 
o provi111ento preciso dos productvs manufa
cturt~lrus no caso de guerra, e não term(IS mer
cado para os nossos generos agrícola, quaudo 
se de;~cobrão no estrangeiro proàucções iguaes 
As nossas, ou que voo~sà:> substituil-as. No 
primeiro caso, não será possivel que estejamos Slil 
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guerra com todas ss nações, e por isso é de suppõr 
que teremos sempre quem nos suppra destas 
mercadorias; e lP.mbre ·S•l a camara qu11, por ha· 
verem entre nó~ manufactura,., nii•> deixaremos de 
estr.r dependentE>~ do estrangeiro por isso que os 
poderes productivos da industria fabril nos vêm 
delle em gran.le parte. No segundo caso. eu direi 
que é um pouco mais ~erio, póde muito bem aeon· 
tecer que pelos meliJ.•>ramentos dos productos iguaes 
ao~ nossos que produzem as nações·estran~eiras, 
e pPias descobertas de productos iguaes ao• que 
ainda são só nossa propriedade, tenhamos de soffrer 
a falta do mercado estnmgeiro. :Mas nós tar•1bem 
não ignoramos que o Brazil é muito rico de pro· 
duetos agrícolas que não produzem outras regiões, 
e que cultivado~ e m~lborados, ,;empre nos dará 
que exportar com vantagem ~a agricultura. 

O nobre ex-ministro , enthusia$mado pelos direitos 
protectoreg, se refere a algumas nações que delles 
têm tirado pr<rtido. e assim nos estimulou para 
obral'mos da ru~sma maneira . Eu responderei a 
isto dizendo que não sei o estado particular em 
que s& acbavãu e Sfl acbão essas nações; mas posso 
aventurar-mE> em dizer que ~lias não podiào estar 
como está o Brazil baldo de capitaes, ds rnão d'obra 
e de conhecimentos manufacturenos. Pelo contra· 
rio, é Je presumir que, por estarem ociosos os 
seus capitaes, e sem trabalho a sua população, 
pôde ser vantajosa esta protecçào. A' vista p(•is dll 
que teuho dito, claro fica ctue r.ão devemos adm1ttir 
na no~sa tarifa os direitos protectores. 

Além de:-La!' opiuiões do nobre ex-mini!llro, 
aduptou elle alguns princípios que lhe sP.rvirào de 
bases para lixar as ai versas taxas .:l os direitus de 
que consta a tarifa . Entre estes prin•:ipios vê-se 
quo o nobre ex· ruinbtro ~eguio o de impôr forte
mente sobre aquellas wercadnrias qutl são de um 
extenr:<o consumo e preço moderado: por isso qu'l 
esta,; mercadorias podião supportar este.; rlireitos 
sem grotve damnu do consumidor. Eu não me 
conformo com e,;ta <'pinião, pelo contrario, estou 
convencido que taes m"rcadorins devem ser ali i via· 
das de direitos fortes, p11 rque se ellas siio de extenso 
consumo, qunnto mais moderado fôr o seu pr~ço 
mais o consumo se ampliarA. Ora, o imposto nwde· 
Ndo póde pruduzir este .,ff.,ito, e dar por isso 
mesmo tanto ou mais d~ renda quanto daria o alto 
impusto, que faria encarecer a merca.iori11 e dimi
nuir o cousumo; e ni,,guem dirá que é melhor que 
11m a mercadoria se Vtmdll autt-s cara do que barata, 
quand•> em ambos os casos a renda publica que 
ella désse foRs~ a mesma. 

E' lida e apoiada a seguinte · emenda: 
« Fica appl"ovada a tarifa que actuRlmenle 

existe, ficando raduzida a ta:l!:a de ;JO por ceo.to a 
25.-José Pedro da Silva. » 

O Sr. Souza Ma.rtlns,-Sr. presidente, 
eu não pretendo discutir cada um doà paragrapbos 
do artigo em discussãn, m<•S quero sómente fazer 
algumas observações sobre alguns delles. Primeiro 
que tudo me permittiráõ os nobree membros da 
commissão do crçament•> qu~ bça eu um peq•.1eno 
reparo a respeito de seu trabalho. Era estylo das 
commis~ÕE.S de orç,tmento anterrores. quando apre
sentavão o seu parecer na casa, aCCJmpanhal·os de 
um relatorio, n•1 qual se justitieavão todas a::. 
emenda!! apr~s~ntadas pela mesma commissão á. 
proposta do governo. Este parecer porém veio 
inteiramente de:;pido de reíl.e:r.ões, de sorte que 
os m~mbros da ca~a que quizerão votar pelas 
emendas da commis:;ão não tiverão outro funda
mento· para o fazerem senão a autoridade dos 
membro~ da commissão, assim como eu não tive 
razão alguma produzida pelo parecer em que 
fundasse o meu V·)to, salvo a autoridade dos 
membros da commi»sâo Acho qu .. não é bom 
desviarmo· nos dos estylos até agora estabelecidos, 
e que demais sii.o seguidos por tudos os parla
ment.,s, mormente quando Rs commissões pro
poem emendas A prup<~sta do governo, porQtle 
P.ntào julg•> de rigorosa ol>rigaç:i.o que ellas mo
tivP.m, e deduzão todas as razões que justificar 
possão estas em P.ndas. 

Antes de entrar na discussão do artigo chamarei 
a attenção do nobre ministro da fazenda e dos 
membros da commissão R respeito de um ponto 
que supponho ser digno da nossa c:onsideraçào 
ua discussfto da lei d•> orçamento. Em 1830 ou 
18:31 foi estabelecido pelas nossas leis de orça
mento o contar -se o anno fiuanceir.:~ do In de 
Julho da c"da anno ao ultimo de Junho do sono 
se~uinte. A razão por que se admittio isto, se
gundo Rupp•>nbo, Í()i a d1fiiculd•\de dos meios de 
communicações quaes então existião entre as 
diversas pr,>vincias e a capital do imperio, e a 
necessidade qu e havia de, depois de discutida, 
approvada e sanccionada a lei do orçamento, 
ser com promptidão remettida ás differentes pro· 
vincias do imperio, em modo que chegasse a 
tdmpo para ser executada no primeiro anno 
financeiro. 

O nobre ex-ministro tambem quer Que a tarifa 
niio deixe de comprehPndcr os direit•>S de represalia, 
f! parece-me que <I adoptau no regulamento. Eu, 
sP.nhores, tambem concordo que elles s~jão preci
sos ' n1ss só no caso de se poder tirar delles o 
partido que se cteve tirar, que é f:lzer ceder dos 
direitos prohib\tivos às naçõl!,; a quem se reage, do 
contrario, l onge de se obter um beneficio, aggra
va-sP. mais o mal que se quer evitRr, porquanto é 
sabido que os direitos de rel'resalia, ~xcluiudo a 
mE>rcadoria sobre a qual é imposto, diminue a impor
tação , "' por e"nseguint<l a exportação dos productos 
indígenas, visto que não póde hav<lr exportação sem 
equivalente importação. Além disto, póde suceder· 
que tenhamos de suffrer o monopolio de uma ou 
outra nação qutJ fi~ar fornecendo-nos as mercado
ria~ repellldas. O paiz carregará com todas a s 
consequendas da retirada dos cspitaes que susten
tavão a indus.tria repellidi\. Os direitos de impor
tação e de exportação e ancoragem diminuiráõ, etc. 
Portanto desej<> que estes direitos de represalra 
sejão consagrados ua tarifa co1n toda a cautela. 

A camara deve agora ponderar que o motivo que 
produzio esta alteração n~ escripturação do tbe· 
souro e no modo de contar os annos acha-se 
hoje quasi desvanecido, porque falizmente temos 
melhorado muito as communicações das províncias 
com a capital, pela intervenção dos vapores, e com 
facilidade as provinctas mais remotas podem 
communicar-se com a córte e a córte com ellas, 
quando muito com o intervallo de dous mez~s. 
Supponb•> pois que não ha mais razão para 
conservar-se este artigo que se tinha adoptado 
naque!la época; antes supponho que ha uma razão 
mui forte, geralmente sentida, pua alterarmos a 
pratica a este respeito. A camara ha de lllmbrar-se 
que, segundo o costume e pratica do todos os 
ao nos, a lei do orçamtlnto discute-s<! e é sanccio
nada quando a ses~lio ordinaria tem terminado, 
e qut1.s1 sempre isso se verifica durante a proro· 
gaç"(\ da sessão no mez de Setembro ou Outabro ; 
re5tão por eousequencia os dous mezes de No
vembro e Dezembro ao governo para rametter a 
lei d·o orçamento ás provincias, e suppouho e11.se 
espaço muito sulti.ci•mte para que a lei do orça
mento possa chegar a cada uma dellas até o 1• de 
Janeiro do anno seguinte, que é quan.io deve 
principiar a ter ('ltecução se tornarmos a ajustar 
o nosso anno financeiro com o civil. Note mds 
a camara que, consenando.se a pciti~"' até agbra 
estabelecida, o que acontece é que, sanectonada 
a lei do orçamento, é miacer quasi em anno de 

São estas ""' razões que tenho pua me oppõr 
á interinidade da tarifa, e á sutorisação para o 
nobre mmistro reformai-a. D~ve portanto esta 
camara approvar a tarifa em vigor, reduzindo-!4e 
os direitos de 30 por cento a 25. Neste sentid<:> 
Jnandarei é mesa uma emenda. 

TOMO I 
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intervallo para começar a ser executada, e daqui 
resulta que quando chega o tempo em que deve 
princ1piar a ter execução já se achão mudadas _as 
circamstancias do paiz, sob cujo aspecto e m· 
fiuencia a lei tinh>~ sido votada, já nào tem 
applicação ut:na grande parte de seus artigos para 
as circumstaliciss da actualidaJe, e ja outras 
novas disposições erão necessarias á vista das 
novas circumstancia>J. 

Isto é tão exacto, que, quando nós deixamos 
de fazer a lei do orçamento no tempo competente, 
como aconteceu com a do anuo corrente. e que 
depois nos occupamos della em Maio ou Junho do 
anuo seguinte, vespera da época em que deve ser 
executada ; ~e nos regularmos segundo o novo 
orçamento do governo, é preciso alterar quasi todos 
os artigos da proposta do anuo anterior, como t~e 
verificou litteralmAnto na lei que pre~entemente 
discutimos, a respP.ito da qual a c:ommissão 
adoptou quasi todos os accrescimos de despeza 
propostos pelo novo orçamento do governo, feito 
no aono presente para o u.nno financeiro de 
18!7 -1848. Seguramente a razão por que taes 
alt~rações se fizerão á proposta do governo é 
po::que as circumstancias do paiz têrn n~udado 
muito do anno passado para cã, e como as c~rcum· 
stancias têm mudado, é in<lispensavtll que a 
propostA. da lei seja mudada para se cu11formar a 
ellas. Isto prova evi<lentemente que as Leis do 
orç>&mento feitas par11. sarem executad11s com tão 
grande intervallo uão convém mais depois qae 
se achârào meios mais promptos e regulares de 
entr<:ter a communicação das províncias com a 
côrte. Eu niio mando emenda alguma a este res
peito, u.as sujetto estas ulinh11s constderaçõ_es _ao 
nobre ministro e aos membros da comm1ssa.o. 
Acharia muito conveniente que a Lei actual que 
discutimos regresse do 1• d<J Janeiro em diante 
até o fim de Dezembro de 18-!7, e come já passou 
na camara uma resolução prorogando a lei do 
orçamento em vigor por espaço de seis meze~, 
isto é, até o fim de Dezembro do corrente anno, 
nada llaveria de irregular e incompleto sobre flSta 
materia adaptando a presente lt!i para o 1• de 
Janeiro ao ultimo de Dezembro. E' este um 
objeeto que deve intere>sar a0 governo, principal
ntente porqutJ ello muito deve desejar que as 
consignaçõe< votadas pela camara sejão adapt>:das 
ás necessidad~s ..la época da execução da lei. 
A escripturaçiio do tbesouro deve soflrer algumas 
pequeuas alteraçõet~, porquanto deve enc.,rrar·<e 
a escripturaçào, tl são pre_ci~os, de um ~emestre, 
l1vros novos para prmc1p1ar-se a escnpturar o 
ao no finauceiro <lo 1° ·de Janeiro em d1ante ; mas 
até é um inconvenio:ute muito leve para obstar 
e contrabalançar as vantagens da refOJrma. 

Desejo agora fazer algumas refi~xõ~s sobre os 
paragrapho~> do artigo que se discute. Doul! nvbres 
deputados que me precederão eotrt\rão em l·•ngas 
considerações sobre a conveoiencia de se alterar a 
tarifa das alfandegas. Um dos nobres deputados 
desejava que ella se tornasse mais protectora da 
industria nacion11l do que é, o outro accuaava-a 
pelo contrario de demasilido protectora e demasiBdo 
fiscal. 8r. presidente, eu não quero agora espraiar
me nesta discussão, porque parece-me que ella 
é um pouco desloucada na presente occasião em 
que se discute a lei do orçamento, visto quf 
não h a nenhum projecto ·de lei sobre a mesa que 
trate de alterar a tarifa. Sto o nobre deputado 
julga que a tarifa niio é boa (e eu tambt:tn sou 
dessa opinião), deve apresentar alguma emenda 
ou projecto de lei propondo o seu systema ou as 
alterações que julga necessarias, afim de que esse 
projecto po88a servir de te1to ás nossas discussões: 
por ora nio me pare.:em opportunas. 

U11 Sa. DBPUTADO:-Existe uma emenda alte
rando. 

O Sa. Sova !.úaTUII;-0 n~>bre depu~d~> por 

Pllrnambuco na verdade procedeu em regra, por
que apresentou uma emenda que tem por fim 
alterar a tarifa: e ella póde servir de texto ; 
mas a dizer a v.;rdade, nem pelo discurso do nob1·e 
deputado, nem pela maneira por que está redi
gida a sua emenda, po~so btJm comprehender 
qual foi .a sua intenção. Diz o nobre deputado (Ul: 
que a taxa de 30 p or cento seja reduzida a 25 por 
cento. 
P~rdõe-me o· nobre deput.lldo o que lhe vou dizer; 

supponho que, quando redigio a sua emenda, não 
tinha diante dos olhos as disposições ·la nossa 
tarifa, porque nottl o nobre deputado que a nossa 
tarifa não tem taxa regular de 30 por c~:nto por 
todos •>s generos, mas, pelo contrario, uns têm 
taxa de 50 por cento, outros de 40, ;,utros de 30, 
outros da 25, outros d.e 20, outros dtl 10, e atá de 
5 e de 2 por cento. 

O Sa. JosE' Pt:nao DA. SILV.A. : - Tem a de 30 
por Cf0 , que é a dominante. 

O Sa. SouzA. MARTINS : - A emenda parece 
querer que os arLigos que estiio agora taxados 
em 30 por 0/ 0 sejão taxados etn 25. I~to seria, no meu 
pensar, um dt•sproposito; sem atte11derãs diversas 
especies de,.ses artigos, não quero dizer que o nobre 
deputado não seja capaz de concebP.r e redigir a 
sua emenda de uma maneira mais clara e accom
modáda ás outras dispusicões da tarifa ; mas tal 
como está concebida não me parece digna de ser 
adoptada. E uma vez que toquei nesta materia, 
Reja-me perm1ttido dizer que o nobre deputado por 
Pélrnambuco entregou-se a considerações muito 
extensas para censurar as doutrinas financeiras 
contidaH no rPlatorio •io nobre ex-minislro da 
fazenda : entretant0 devo lembrar ao nobre depu
tado que o nobre ex-ministro da ft~.zenda o Sr. 
senador Alves Branco, no ao no passado esteve 
presente nesta casa, onde compareceu mu1tos dia~ 
successivos depois que publicou o seu relatorio e 
quP. f•li ~osta em execução a tar1fa actual. 

Era nesRa cccasião que o nobre deputado devia 
censurar as disposições da tarifa, e as doutrinas 
economico-politicas do nobre ex-ministro da· fa
zeucla; mas nessa I em po o nobre deputado, niio &ó 
não tomou a palavra para censurar o nobr<J mi· 
n1 stro quandc. se ac:hava na casa e podia responder 
ás sua• arguiçÕe!<, mas npoiou-o com o seu voto 
t!m todas as medidas que elle exigio da camara. 
Não acllo pois g~neroso, quando jã não existe 
aquellc ministro <lm funcções, quando se acha fóra 
e aus.mte dest ,, C•lmara, em lugar onde não pódo 
responder ás objecções do nobre deputado, levar 
elle tanto ~empo em refular o relatorio apre,;en
tado o a•ono pa~sado pelo nobre ex-ministro da 
fazenda. 

O Sa. JosE' PEDRO DA SILVA. : - Quiz um dado 
e~tatistico para não enganar-me. O nobre ex
ministro da fazenda existll no senado, e póde res· 
ponder. 

O Sa. SouzA. MARTINS : - Quanto a mim, devo 
declarar que acho muito luminosas as idéas con
tidas no relatorin do nobre ex-mi .. istro sobre esta 
materia, e mesmo no anno passado, quando tive 

· occas1ão de censurar a tarifa, assim o declarei 
nesta casa, e disse que, se eu tinha de accusar o 
nobre ex-ministro, não era pelas ideas contidas 
no relatorio, mas por não ter sido fiel a essas 
doutrinas na execução da tarifa. Eu declaro que 
nãu quero entrar agora nesta discussão; talvez 
que, se outras occupações me permittirem, eu 
apresente m~>.smo nesta s~ssii.o um projecto de lei 
sobre estt~ a.ssu:npto, afim de termos mais regular· 
men~ occasiii.o de discutir a materia ; mas eu não 
me comprometto senão no caso de termos espaço 
e tempo opoortuno. 

:;e acaso i>. to se verificar e se a camara entender 
conveniente, pod~remos entrar em uma discussão 
ampla e muito provei~aa sobre este asaumptu : 
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hoje o debate (segundo o meu entender) não v~m 
muito a proposit0, e me parece pouco regular. 

O Sa. JUNQIJEIRA : -Está enganado, vem muito 
a proposito. 

O SR. SouzA MARTINS:- Um dos parngrapbos 
deste artigo, sobre que não posso .deixar de 
fallar, é aque\le relativo aos direitcs de exporta
ção. Sr. presidento, pos>o deixar de lamentar 
que no retatorio do nobre mini~tro da razen•ia 
não se diga cousa alguma a respeito desta mataria. 

O SR. URBANO: - Tambem é falta de genero
sidade. 

O SR. SoUZA. MARTINS: -O nobre ministro da 
fazenda se acha prH:ence. 

O SR. UR!HNO:- Entendi ex ministro. 
O SR. S<)UZA. MA.RTlNS: -Eu fal\o do relatorio 

do nobre miuistro act<1.1l. O nobre deputado ~abe 
que eu costumo expender as minhas opiniões 
com franqueza e sinceridade quando estão pre· 
sentes os Srs. ministros. 

Não posso deixar de lamentar, digo, que não 
haja uma palavra a respeito da eonveni<'!ncia de 
reduzirem· se, ou me, mo abolirem-se totalmente 
os direitos de <lxportação, porquanto eu estou 
convencido que a mantença dos direitos de 7 por 
cento sobre nossos productos é um escandalo de 
legislação commercial qae não se póde tolerar 
em nenhum paiz civilisado, onde se comprehendão 
os bons principias da sciencia financeita. Nos 
estudos que t~nbo feito sobre e!!t& materia não 
encontrei exemplo a!gnm de nação no antigo ou 
novo mundo, onde se taxem os generos de sua 
prcducção com 7 por cento 11a exportação, e 
mais 5 por cento de direitos denominndns- pro
vinciaes ; -de sorte que vem a regular a 12 por 
cento o qne pagão os generos de producção bra
zileira ! ! Como podemos nós soffrer que continuem 
impostos tão graves, quando os nossos productos 
na Europa e em toda a parte têm um preço 
muito inferior ao de generos similares produzidos 
pelos paizes situados dentro dos tropicos? Ainda 
mais, ba entre os gP.neros de producção brazi · 
leira, alguns. como o algodão, cujos productos 
eHtão reduzidos a um estado de penur!a e mise.ria 
tal que julgo ser do rigorot:~o dever da represen· 
tação n"ciono~l tomar isto em grande consider&ção 
para lhes procurar algum allivio, drsonerando-os 
de tal imposição. 

Os productores de algodão no Brazíl que algum 
t~mpo vendêrii.o este genero a 12SOOO por arrobs 
em moeda forte. que, segundo a depreciação do 
n•>><><n actual meio circulante, regularia t:.ojA por 
248000, se acbito actualmentH r~duzidos a vendei-o 
a 48000 em moeda fraca, e as VP.Zes ainda por 
menos deste preço . Isto me informão alguns 
senhores do Maraohsio que se achão presentetl na 
casa. Os productores do algodão têm soffrido 
tanto nos ~>eus interesses a ponto de muitas 
fabric.as terem sido abandonadas, e outras terem 
convertido os seus eapitaes em fazendas de assúcar 
nos lugares onde a propriedade da terra admitte 
esta substituição. A' vista pois de tão grande 
pt>nuria a que se acha reduzida esta classe de 
· productos brazileiros, parecia-me conveniente que 
a representação nacional e o governo tomasse 
muito em consideração esta industria para pro
teger e salval-a de tão imminente ruína. Supponbo 
que não seria desarrazoado que se admittisse 
alguma diminuição n<•S direitos de exportação 
deste genero para o favorecer; mas não apresen
tarei emenda, t&.Tito porque emends.!>. desta ordem 
não devem ser feitas senão com consentimento e 
accórdo do governo, ccmo porque eu desejava 
que uma raducção nos direitos de exportação não 
abrangesse sómente um dcs nossos productos. 
Temos outros muitos objeetos de nossa exportação, 
que supponho serem dignos de igual protecçào ; 

taes são todos os produetos confeccionAdos no 
paiz _que se não pn_dem considerar mataria prima, 
por Já terem s•.ofl'ndo subsequentes preparaçõlls, 
e por isso convartidos n10 classe dos objectos 
manufacturados. Dirão que são ainda muito raros 
no Brazil sen1elhantes productos. Na verdade não 
avultão, mas alguns já principiâo a fabricar · se, e 
seria da maior conveniencia que fossem isentos 
de . todo o direi to de exp•atação para favorecer e 
anunar estas . l.ndustri~s naseeHtes. Um dos que 
s~pponho ex1g1r pnnc1palmente protecção imme· 
d1ata nossa é o as~ucar refi.nad,,. Todos os paites 
da Europa .. . mas não me quero exprimir com tanta 
gene.ralidadP.... todos os paizes quA entendem 
mais da legislação commercial, como a França, 
a Inglaterra, a Ho!landa, Hamburgo, etc., não 
só isentão dP. direito;; o assuear refinado, como 
dão um prern io de ex.ptortação : e nós que devemos 
prot~ger os productores do assucar, não só não 
lhes damos proJ mio, como ainda o sobrecarregamos 
com um direito de exportação de 7 •/o além dos 
5 provinciaes ! I 

Ora, em verdade isto é um procedimento injus
tificavel. Creio que se dessemos um premio ao 
assucar refinado na exportação, poderíamos com 
grande lucro paro. o paiz converter em assucar 
refinado grand e parte deste g!lnero, qu~ é trans
portado em bruto. A camara sabe que pela 
avaliação da pauta o as~ucar refinado vale 48000, 
emquanto o assucar em bruto estâ a meno:; de 
3SOOO. SP.gue-se que se pudessemos converter a 
exportaç:io do assucar bruto em grande parte em 
exportação de assucar refinado, havtamos de ter 
grande augrnento no valor das exportações deste 
genero. 

Sobre este premio na exportaçao do assucar 
refinado eu desejára chamar ~ atteoção da camara 
e do ![Overno para que o tomassem em séria 
consideração. Ha além disto muitos outros pro· 
duetos de nossa~ manufact1uas, como de selleiros, 
Rap!lteiros, ferreiros, tlandeiros, serrdheiros mar
cineiros, charuteiros, curtidores, etc., etc., os 
quaes dos map-pas de exportação do itnperio se 
vê que jâ figurão alguma cousa como generos de 
export~ção, em pequena escala na verdade, mas 
já figurão alguma co usa, e se fossem taes generos 
isentos de direito, de algum beneficio seria isso 
para os produ~tores ou manufactureiros. Eu lem
brarei especialmente o sabão, cujas fabricas no 
Brazil devem pt'ospArar com algum favor que se 
lhfl .deu na pauta, o qual, segun1o entendo, ainda 
foi muito menor do que se lhes devia. Lembrarei 
tambem os productos fabricados do fumo, como 
rapé e charutos, que já vai apresentando grande 
augmeoto de producção no imperio, e que po· 
derião ser exportados em grande escala se se 
isentassem de todos os direi.tos na exportação. 

C.>mo esta materia tem toda a relação com a 
emenda do nobre depu~ado do P..io G~ande do Sul, 
direi sobre ella alguma causa. Pedd o nobre 
deputado que todo o cbarqne seja isento de 
direitos de exportação. Senbote5, eu tenho todas 
as sympathias para votar por esta emenda, 
porque a camara tem por diven~as occasiõea 
ouvido a minha opinião de que é da maior ne
cessidade para favorecer os productos naeionaes 
quP. todos elles se isentem de todos os direitos: 
nias abstenho-me de votar ainda por esta emenda. 
porque seria uma privilegio txcluaivo ao Rio 
Gt<ande do Sul, quando as outras provinclu ainda 
ticão sujeitas ao pagamento de iguaea impoatol 
sobre os seus producto1. Se nós hou•ea•emoa de 
votar pela isensão deste direito no charqutr, 
que maior razão não t.eriii.o 011 produc:tore• Jo 
algodão que tanto sofrem com a baixa do preço 
deste arti~o. e ainda os productoree de multo1 
artigos c::an!lfaeturados que como induatriu DI&&· 
cantes carecem de maior protecção, e todavia 
ainda se achão sujeitos ao imposto de 7 •/• de 
exportação ? 
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Não posso portanto votar pela emeno:la, não por 

falta de sympathia pela idéa, mas porque sup
ponho que seria uma desigualdade, um privilegio 
a favor de uma província, quando outras ficavão 
sujeitas a direitos não menos gravosos. Mas se 
o nobre autor da emenda. com o intuito de fa
vorecer as officinas de charque do Rio Grande, 
entende que se poderia obter o mesmo ~ffeito por 
outra maneira, não isentando o charque do Riü 
Grande de direitos de exportação, mas augwen
tando correspondentemente os direitos de impor
t>~ção do charque estra!lgeiro e de todas as carnes 
salgadas que entrão no imperio em grandíssima 
quantidade, eu votaria por uma disposiç:lo neste 
sentido ; porquanto, dus mappa~ de importação 
ha pouco publicados, se vê que a quantidade de 
·carnes de salmoura ou fumadas anJa por 249:00011, 
e o charque importado do estrangeiro anda para 
mais de 2,300:00011: é pois natural que se· augmen
taRsemos os direitos sobre os charques 'l carnes 
salgadas estrangeiras, este augmento de direitos 
tivesse um effeito protector para consumo do 
chorque do Rio Grande no imperio. Se o nobre 
deputado propuze~se emenda neste sentido, eu 
votaria por ella ; mas pela maneira por que 
a redigio não posso votar pela razão que já 
dei. 

O nobre deputado por S. Paulo propôz outra 
emenda lançando 2S sobre cada animal muar ou 
cavallar que entrasse como objecto de commercio 
dos estados limitrophes. Sr. presidente, eu já 
ouvi um nobre deputado combater esta emenda, 
e sou incliuildO tambem a rejeiLal-a. Uma das 
primei;·as razões é a difficuldade que haveria na 
arrecadação do imposto. As nossas fronteiras são 
abertas por toda a parte, e st:ria preciso para 
realisar esta idéa estabelecer uma alfandega effi 
cada pontc- de contacto com os estados limitrnphes, 
o que reput·1 não só dispendiosissimo, mas <Juasi 
impossível de se pôr em pratica de modo efficaz. 
Mas ainda n ·vantagem ecnnomica que dahi resul· 
taria não posso bem comprehender qual fosse. 

Nn anno passado propóz· se aqui a isenção de 
direitos Cl•brados subre os gados que vinhào dos 
estados limitropbe>~ para o Brazil, e parece que 
esta medida teve algum effeito em augmentar os 
direitos provenientes do charque e c!os couro" 
salgados do Rio Grande, os quaes hoje formão 
uma renda muito mais consideravel do que nos 
annos anteriores. 

Pelo que respeita á importação dos anima'ls 
muares, farl!i uma observação selllelhante. Estes 
a11imaes. que supp.,nho principalmente envindos 
do Estado Orient11l ou das províncias de Entre Rios 
e suas vizinhas, têm de pagar tambem impostos de 
p11s~agem na província da S. Paulo, e não sei se 
tambem em Sunta Catbarina ou S. Pedro. E' pois 
o f11cilitar a entrada de taes animae!! 11m augmento 
de receita, se não geral, ao menos provincial, 
porque supponho que esta renda é provincial em 
as ditas províncias. Os animaes muares, demais, 
servem para tantos usos domesticas, e principal
mente para o transporte dos nossos productos do 
interior, que não sei porque se hão de gravar, 
salvo se fosse para proteger os criadores de ani
maes nacionaes; mas su;>ponho que não é esta 
industria daquellas que er.tre nós precisa de pro
tecção. Por isso não approvo esta emenda, e 
votarei contra ella. 

Uma emenda foi apresentada, assignada por 
muitos Srs. deputados, que tem por fim lançar 
um imposto.sobre as casas que tiverem caixeiros 
estrangeiros. 

Sr. presidente, eu conheço que os nossos mer
cadores em geral são ·comparativamente desfavo
recidos em consequencia dos muitos encargos que 
pesão nbre os nacionaes, e de que se achão 
1sentos os estrangeiros ; mas esta emenda tem 
uma especle de novidade tal, que não ouso votar 
por ella, principalmente depois dos pre~edentes 

que existem em a nnssa legislaçiin a este respeito. 
A camara se lembrará de que já passou em 
ann·•s ant'lri'lres (d~ cuja data me não recordo) 
uma semelhante disposiç:io leg-islativa que impunha 
um .mposto sobre as casas que tivesseru caix ,iros 
estrangeiros, e ella não flli cumprida pelo governo, 
talvez pel.>s grand~:< obstaculos que enco••troa a 
sua execução da parte do:> ministrus da~ nações 
estrang-eiras, que alleg •vil o suas con vençÕ•'S com
merciaes em que tinhão· estipulado igualdade dt! 
dirEitos antre seus subditl)s e os brazileiros. 
Apezar de qu~ estas convenções se achão felizmente 
termina•ias, e de que esta medida não pórle hoje 
ser contestada pelos m~nistros de~>sas 11ações es
trangeiras, todavia acho que isto é uma n"vidaje 
em legislação co111mercial, que será muito mal 
recebida pelas casas estrangeiras estabelecidas 
entre nós. 

Não me recordo de que paiz algum tenha 
adoptttdo semelhante disposição. E" verdade que 
entre muitas nações existem disposições que se 
podem rsputar equivalentes, e talvez conviesse 
adoptar alguma delta;;. Nessas nações, principal
mente no nort~ da Europa (mencionarei esperifi· 
cadameute a Dinamu.rc,•) um estrangeiro para 
exercer a profis,;ão do c•·mmercio deve p11gar um 
imposto, que regula por 100 lb. st., qu?.si 1:00011 
d•t nossa moeda. Em Hamburgo tarnbem não 
podem ex•,rcer o commercio senão os nacionaes ; 
porém como ha gra:1d e faciliclade em qualquer se 
nacíonalisar, segtle-se que o~ estrangeiros tamb'lm 
podem ext~rcer a profissão elo commercio, mas 
pagão urna taxa c<msi.ieravel P''ra adquirir o 
dtreito de cidadão bamburguez. Na Russia não é 
permittido um estrangeiro negochr sem paF(ar 
uma taxa. Eu pois inclrnar-me-hia antes a que 
procurassentos uma compensação para os encargos 
que soffr·em os nac:ionaes e de que se acbão 
isentos os estrangeiro,, lançando um imp••Rto de 
licença subre os indivíduos estrang-eiros que qui
zessem exercer o commercio no imperio. Isto talvez 
determinasse a muitos naturalisarem-se, e demais 
seria mais conforme a pratica das nações da 
Europa, e não poderia ser tão estranho como 
estabelecer um imposto sobre os caixeiros. Todavia 
não me declararei contra a emenda se o Sr. 
mi.ni~tro niio entender que ella sera de difficil 
exPcuçào. 

Um Sr. deputado da Bahia apresentou uma 
emenda abolindo os direitos de 7 por cento na 
exnortação, mas gradual e lentamtlnte, reduzindo
se um por cento cada anno. Posto eu seja de 
opinião, como já disse, de Stl abolirem o>~ direitos 
de exportação, entendo comtudo que isto não deve 
ser leito sem serem substituídos por uma renda 
equivalente, e MUlO o nubre deputado não propõe 
e~ta substituição, por isso nà<J posso votar por 
esta emen<la. Se acaso, porém, apparecesse um 
projecto mais circumstauciado, pelo qual aug
mentassem os direitos de importação sobre certos 
artigos, de modo que este augmento produzisse 
uma recP.ita e qui valente aos dirflitos de exportação, 
eu não duvidaria votar pela abolição dos direitos 
de exportação; porqu'Ol supponho que isto se podia 
fazer co'n muita vantagem para o paiz. 

Não in,istirei mais sobre as emendas que têm 
sidn apresentadas, porém antes de terminar as 
observa~ões que tenho feito sobre esta mataria, 
eu desejava chamar a attenção dos nobres depu
tados membros da commis~ão do orçamento para 
o artigo do mesmo projecto que orça a renda 
geral no auno desta lei. 

A Cümmiilsào orçou todas as rendas do imperio 
em 25,000:00011, augmentando 20ú:00011 ao orça
mento do thesuuro, porém nós possuímos actual
mente documentos safficientes para orçar a nossa 
receita em maior qu11ntia do q11e esta que orçou 
a commissã.1, e não seríamos exagerados em 
estimar em 26,000•00011 a receita total do imperio 
no anno desta lei. Para isto a camara me per-
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mittlrá que eu entre em algumas considerações 
a respt'!ito dos artigos de receita em que princi
palmente supponho ter ;:ido inferior o orçamento 
do governo, e tambem '' dos nobres membros da 
commis,;ão do orçamento. 

Supp•1nho que nó,; podemos contar com um 
producto muito maior do que a recAita. orçada, 
principalmente em dous artig')s. Um é o àos 
direitos arrecadados nas alfandAgas ou rendas de 
importação e outro o dos arrecadados nas mesas 
de consula<lo ou rendas de exportação. E4es 
dous arti~o~ de receita devem seguramente pro· 
duzir muito mais do que a quantia orçada pelo 
thesouro. Para demonstrai-o far~i as seguintes 
COI•Siderações: a primeira, é que o governo orçnu 
as rendas da alfandeg" da Bahi" em 2.500:000g, 
e nós já. subemo~ pelo que produzirão no Rnuo 
corrente, que devPm exceder de 3,000:0008. Vê-se 
pois aqui uma differença para mais do orçado de 
500:0005 no prnducto da alfande~a d • Bahia. O 
thesouro tambem orçou o rendimento da alfaudega 
de Pern~mbuco em 1,900:000SOOO. 

Ora, esta alfandPga conforme se vê de uma 
das tabellas do rPlatorio do ministro da fazenda, 
já no anno de 1844 a 45 rendeu muito mai< desta 
quantia, isto é, 2,314:000$: e comtudo, nesse anno 
não gozou ainda o pleno effeito do augmento dos 
direitos effectuado pela nova tarifa das alfandegas; 
porque a camara se recordará que esse augmento 
principiou de Novembro de 184! em diante, 11 
entretanto esta alfandega já rendeu em J84t-45 
2,314:000/l, e está orçada pelo governo em 1,900:000$. 
Daqui pois sE": deduz uma differença de <•rçamento 
de 400 a 500:000$, que sommados com 600:000$ 
da Babia, dão um excesso de mais de 1,000:000S. 

Em outra alfandega achei ainda que a reuda 
presumida deve ser muito maior do que i\ calculac\a 
no orçamento do tbesouro; e é na do Rio Grande 
do Sul. Antes de t<lrminada a guerra civil, receiava· 
se na Europa commerciar directamente para 
aquella p~,J\'íncia, que, achando-se em guerra 
activa, po..tião os casos imprevistos da guerra, 
de um momento para outro, causar damnos ao 
commerc10 estrangeiro. Em consequencia deste 
receio muito natural a todos os especuladores, 
succedia que muitol! navios de commt>rcio com 
destino ao Rio Grallde não se dirigião para lá 
directamente ; mas vinhão para aqui, e daqlli 
erão os generos despachados com carta de guia 
para secAm importados para consumo no Rio 
Grande. Depois de terminadll a guerra, o com
mareio estrangeiro para o Rio Grande do Snl 
tornou-se então desassombrado, e todos os navios 
se dirigirão para lá directamente, o que devia 
por consequencia augmentar muito os direitos de 
importação alli arrecadados, e não só por esta 
razão como porque depois de terminada a nossc1 
guerra civil, continuando a estarem em guerra 
os nossos vizinhos da CisplatinR, o commercio 
do Rio da Prata em grande parte deriva para o 
Rio Grande do Sul, e daqui segue-se um augmeoto 
do c.ommucio, que não teria talvez .,e a Cispla
tina e outros estados limitrophes não estivessem 
em guerra. O certo é que as alfandegas do Rio 
Grande têm produzido muito além da quantia 
orça·ia pelo governo, que é sem duvida muito 
inferior ao que devem render no anno corrente. 
Um nobre deputaào teve a bondade de me otferecer 
um jornal do Rio Grande, do qual consta que 
sõ a alfandega de S. José do Norte em o mez de 
Abril rend~u 130:000S. E' sabido que esta alfg,n
deg>~ ordinariamente rende quasi tanto como a 
alrandega do Rio Grande, e se em Abril rendeu 
130:000/J, devemos suppór que as outras da pro
víncia no onesmc. mez rendessem pelo menos ig11al 
somma ; temos pois que o rendimento seria de 
260:000$ em ar• só mez. 

Ux Sa. DII:Ptr~·ADO:-No primeiro semestre deste 
anno.renderão 760:0008000. 

o Sa. SouzA !.bRTINS : - Bem ; se estas ãuas 
alfandegas uo primeiro semestre renderão 760:000$, 
se incluirmos o rAndimento da de Porto Alegre, 
talv.;z suba a 800·000$, <l segue-se que 110 outro 
Remestn deve se suppêt que rendão outros 
BOO:OOOS, ou 1,600:0005 em tod!> o anoo. Já se 
vê pois que e~sas alfan1egas devem ter um excesso 
de receita sobr~ a quantia orçada de 600:000$ a 
700: ooosooo. 

Se pois sornmarmos as differenlias para mais 
das quantias orçad.ts nestas tres alfandegas de 
P.;rnambuco, Bahia e Rio Graude do Sul , e 
accrescentarmos o qae ainda se passa dar em 
alguma das outras provincias, temos um excesso 
de rec~ita na rubrica- alfandegas-que se avizinha 
a 2.000:000$. Verdade é que a a\fandega do Rio 
de Janeirv deve ter grande diminuição, st>gundo 
se pôde pres11mir da renda. que já tem s1do 
arrecadada nos 11 mezes do anno corrente. 

O nobre deputado de Pernambuco propóz se a 
fazer um calculo prop•,rcional das rendas destas 
alfandegas, nos tres ultimas mezes do anno cor
rente, quando não era preciso, porque ja sabemos 
o que esta alfandega rendeu até Maio, 7,850. e 
tantc•s contos. e se o corrente mez de Junho 
produzir mais de 6:>0:0008, como é provavel, segue· 
se que render!\ no anno financeiro corrente 
8.500:0008 a 8.600:0005000. 

Verdade é que este rendimento ainda 6 inf~rior 
á.quelle que o thesouro tinha calculado, Que era 
ele 9,600 e tantos contos: e rendendo alia 8,500:000/1 
a 8,600:0008, ha um deficit do cerca de 1,000:0005. 
Ma;,, como já. observei, no excesso das outras 
alfandegas ha urna compensação, que deve supprir 
este deticit e ainda dar uma sobra, que talvez 
se approxime a 8,000:0005. Isto responde intei· 
ramente ás observações do nobre deput11do de 
Pernamuuco. O mesmo nobre deputado, ou outro 
Sr. deputado da Babia disse que a renda da 
alfandega d'o Rio de Janeiro não guardava pr~· 
porção com o augmento da tarifa, mas n~~:o 
attendeu ás circumstancias que devião produzir 
este e:fft:lito, que era a div~rsão de uma parte 
do comrnerciu desta capital para o Rio Grande do 
S11l. 
·Uma grande parte das me'rC>ldoria:; alli consu· 

midas antes de acabar a guerra ião daqui com carta 
de gllia, e daq11i resultava que grande ~ar~e do 
commercio estraugeiro para aqueHa provrncra se 
fazia indirectamente por via da córte. Ora, como 
já provei, aquella província tem grande augmento 
de renda, não só por e::~ta circumstancia, como 
porque, ern consequencia das desordens dos estados 
limitrophes, parte do com.me~cio do R}o da Prat~ 
deriva para aquella provmcra, que Já mostre1 
que deve ter um augment<' de perto de 8,000:000/1 
além do que rendia antes de terminada a guerra 
civil, augmento que em g-randd parte provém da 
dimiauiçào na renda do Riú de Janeiro. 

(Ha um aparte que não ouvimos.) 
O SR. SouZA MARTINS:- Eu não tenho dados 

seguros para ca1eular a diminuição da renda 
proveniente do contraoando, mas tambem presumo 
que o contrablntdo no Rio de Janeiro .se faz em 
maior escala do que nas outras províncias, por· 
que algumas. cousas se dizem a este respeito 
na conservação particular, que supposto se nio 
possão provar com documentos, com tudo me dão 
motivos para 1nspeitar este e~ce11o do contra· 
band.o. D11maia, nas vlainhanc;as deste porto ha 
pequenos portos e ancoradouros que são freq_uen· 
tados por muitos navios a tit11lO de commercro de 
cabotagem; outros com o pretexto de contrabando 
de africanos, que talvez introduzia moita~ mer· 
cadorias estr11ngeiras por contrabando •. Cre10 q~e 
o Sr. ministro da fazenda terá mot1vos ma1s 
seguros para saber o que ha ~e exacto. ne:Stas 
suspeitas vagas que tenho ouvu1o enunc1ar por 
muitos. Além do augmento da renda das al 
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f;~nd~gas, creio tambem poder demon!ltrar que 
podemos contar com um nugmento muito con
sideravel na renda da exportação à vista das 
quantias urçadl\s pelo governo. Chamo tambem a 
attençiio dos nobres membros da commissão sobre 
este ponto. 

O governo orçou a renda da exportação do 
Rio de Janeiro em 1, 782:0008, e nós já o;abemos 
que este imposto teo1 rend1do muito mais nos 
onze mezes do anuo corrente. Faltando ainda 
o rendimento de Junho, podP.mos calcular que o 
imposto da exportação do Rio de Janeiro não 
chegará a menos de 1,950:UOOS. e hnverl!. pois um 
excesso de perto de 200:0008 da quantia orçada. A 
mesma consideração é applicavel á renda de igual 
fonte em outras provinc1as. 

Na Bahia em lSU- 1845 os direitos Je expor· 
tação renderão 702:0008, e o governo orçou esta 
renda em 508:0008 ; ha por consequencia um 
excesso de 200:0006. Em Pernambuco do mesmo 
modo se verifica um fxcesso, porque estes direitos 
forão orçu.diJS pelo thesouro em 475:0008, e vemos 
que esta renda no anno ultimo deu 528:00011. e 
por consequencia verificou·s<J já este anno um 
excesso de mais de 50•000$000. 

Tambem notnrei a respeito do Rio Grande um 
excesso muito maícr nesta renda, porque a ca
mara se lembrará que, em consequencia da 
medida tomada no anno passado, o Rio Grande 
deve augmentar muito a sua exportação com o 
cbarque e couros dos estados visinbos, em con· 
sequencia da guerra r.ivil que por alli lavra. 
Ora, o thesouro orcou em 317:000S a renda de 
exportação no Rio Grande, e já em 1844- 1845 
esta· renda andou em 470:00011. apresentou um 
excesso de 153:0008, além da orçada pelo tbesouro. 
Ora, quanto não devemos esperar de augmento 
no anoo corrente depois da medida que foi ada
ptada o anuo passado nesta camara? Talvez que 
o excesso seja de mais de 200:0008000. 

O Sa. S~TIJRNINO dà um aparte que não ou· 
vimos. 

O SR. SoUZA MARTINS:- Então creio que não 
poderá haver grande excesso, se é exacto -o que 
affirma o nobre deputado. 

A' vista destas considerações, creio que a nobre 
c<>mmissão podi" orçar a receita em 26,000:000$, 
sem receio de se enRanar; mas eu supponho esta 
avaliação cou~" muito indilfPrente para occupar
me por mais tempo em rfctifical-a. Que o orça
mento da receita sej& um pouco superior. ou um 
pouco inferior á somma real del!a, nii.o é isso de 
grande importancia ; o que convém fixar com 
exactidão é a rtuantia que se autorisou o governo 
para gastar durante o anno. 

Tendo feito aa te.llexões que tinha a fazer sobre 
a materia. não quero mais occupar a attenção 
da camara . 

o Sr. Hol.~anda. ca .. u.l.canti (ministro 
da fa:unda) :-Na sessão de hontem um nobre 
deputado pela Parabyba patenteou â camara a 
amicção em que se achava em consequencia das 
tristes noticias que acabava de receber sobre a 
se~ca qu~ amig~ as províncias do norte ; não 
se1 mesmo se as córes com que pintou ainda 
este ~agello. não forão um pouco exageradas. 
Todavta é tnste de confessar que este mal ainda 
continúa , e que o governo não pôde deixar 
de chamar a sua attenção sobre a continuação 
dos mesmos auxílios , e talvez algun;; outros 
~ai~ efficazes para embaraçar que haja tantas 
Vtct1mas. 

O governo tem qnasi el'gotado tod<>s os eapitaes 
QUe lhe forão dados em auxilio a estas províncias: 
Talvez não tenbão elles sid<> bem applicados como 
poderião ser, mas de certo são applicados como 
as circamstancias o permittem. .Nestes ultimos 
dias têm sabido daqu1 navios com mantimentos 
para essas provineiaa: esses mantimentos têm 

sBo distrib11idos já nas eapitaes, já pelo int~rior. 
segundo os meios de cornmunicação e transporte 
que os presidentes têm tid'> ao seu alcance. Em 
verdade estes meios são muito escassos à vista 
do apreço que nos ·devem merPcer cidadãos tão 
inr~JizP-s, mas que outros poderia haver ? A ad · 
minil<tração está deliberada a tomar alguma pro· 
v.iJ.e,.cia rr.as bem pensada. T<llVfZ seria conve· 
niente procurar no interior das províncias flagel
ladas pela secca alguma posição onde se possào 
fazer deposito,; a que !\e dirijão os mantirn :mtos 
que forem levados das capitaes. Devem ser 
prevenidas ns povoações do interior de que em 
taes e taes pontos acharáõ auxilio, e estabelecer 
uma especie tie caravanas, que constantemente se 
diri; 'io da capital a esses lugares. 

Na di ;;tribuição destes soccorros não sei se se 
poderá sempre cons~guir a distribuição da mais 
perfeita justiça: não sei se os pobres serão os maia 
attendidos, ou se o interesse particular poderá 
preterir a intenção da assembléa geral e do 
governo. 

Eu entt>ndo que se podia ampliar esta providencia 
dos deposites no interior com alguma cousa mais. 
Esta ampliação consistiria eu1 que á medida que se 
distribuíssem os <\Uxilios a e!'Sa l!'llnte missravel, 
tambem se lbes distribuísse trabalho. (Apoiados .) 
Era occasião de Sll fazerem talvez algumas obras 
para o interior. As primeiras devião ser o 
estabelecimento de depositas. não só para melhorar 
o pre,.ente, mas para prevenir o futuro. Para 
edificação, ou collocacão de taes estabelecimentos 
esta gente miseravel. que não tem pão, que 
carece de auxilio, podia ser applicada ao trabalho. 
Assim não será tão gravoso o soccorro. Tambem 
se podia applicar ao melhoramento da~ estradas 
nos lugares circumvizinbos. Assim a administração, 
attenta as verdadeiras necessidades do paiz, não 
só alimentaria aos miseraveis de momento, mas 
preveniria para o futuro a repetição de semelhantes 
males. 

Estas medidas porém não podem ser tomadas 
de repente. Quando taes de~graças oecorrem, Sr. 
presidentP, os meios não 11e ~tpresP.ntão com fa· 
cilidade. O primeiro desPjo de todos é soccorrer, 
auxiliar com aquelles meios que estiverem ao 
seu alc.1nce. Isto é o que tem feit n, isto é o que 
o governo continúa a fazer. As suas vistas são 
sómente ir m .. lh"r distribuindo este SClccorro, 
mas até attender a muitas outras considerações 
que essa classe da população infeliz deve merecer 
do j:lOYerno. 

No Cearâ, Sr. presidente, se conciliou de alguma 
maneira o "uxilio particular com a conveniencia 
publica. M.uitos rapazes se contractàrão para a 
repartição da marinha voluntariamente : seus pais 
tiverào alguns auxilios, e se elles acbão muito 
vigoroso!! e fortes applicados ao serviço tla ma· 
rinha. Foi uma pequena troca tios bflneficios 
que se lhes fizerão. Ha ainda outros muitos meios 
a empregRr, e o governo applica toda a sua 
attenção. Em verdade, algum .. cousa talvez hou· 
vesse mais a attender, mas já não estaria só nas 
mãos do governo. 

Se reflectirmos bem par11 calamidade semelhante, 
que continúa, que nos ameaça de sua continuação. 
talvez a possamos attribuir •.•. talvez a possamos 
attribuir aos nosaoa peccados.... \a\ vez sejão 
advertencias da Providencia ...• Se melhorassemos 
nossos costumes, se corrigíssemos os nossos 
vieios. nossos peceado~, ts.lvez o mal seria mi
notado. 

Passarei ás interpellações de hoje. Princi· 
piarei pelo nobre deputado da Bahia. Não 11ão 
muitas, porque hei de pôr de parte a discussão da 
economia política. 

O nobre deputado interpellou o governo se 
havi!\ sobras d" typographia nacional, e se ellas 
tiohào tido aqualla appllcação que a lei designou. 
Devo dizer que têm havido algumas sobras. e 
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não sei mesmo, parece· me que seria facil veri
ficar no orçamento. Supponho que tem sido de 
10:000$000. 

O governo desejou e deseja applicar estas sobras 
ao fim a que forão destinad&s, á refortna da. typo
graphia n .. cional, ao melhoramento deste esta
belecimento. O melhoramento deste estabeleci· 
mento está talvez a par de uma instituição que 
não terá muitli sympathia, mas que eu não receio 
de pronunciar-me muito a favor della, que é do 
estabelecim<:~nto de um jornal do governo. 

O Sa. R. DO~ 'SA.NTOS:-Apoiado. 
O SR. MINISTRO DA. FAZENDA:-Os antecedenteB, 

os precedentes dusta instituição no Brazil não são 
muito em apoio de sua restauração, mas as 
circutllStancias são muito dtversas ; existe hoje o 
privilegio dos actos do g"veruo ; a prensa tem 
tomado um desenvolvimeuto consideravel ; e o 
governo não póde tier estranho a esse elemento 
de civilisação, dos progressos da marcha do 
governo rt!presentativo. Seria pois muito con
veniente e vantajoso para o paiz que se estabele
cesse um jornal debaixo das vista:! do governo, 
onde se publicassem os actos do governo, onde 
se apresentassem aquellas vistas que têm ds ser 
tornadas em consid~raçào na dirt>cçào dos n~gocios 
publicos. Nàv é porém ist.l objecto tão Íilcil como 
muita gente presumirá. Os meios materiaes do 
melhuranJento ..ta typographia tambem não estão 
tanto ao alcs"ce presentemente no paiz Assavero 
porém ao nobre deputado que o governo tem 
nisto a r.1aior altençào. Elle espere não só 
reform11r, melhorar dentro do circulo de suas 
attribuições o material da typographta, mas mesmo 
ir um pouco adtante na parte moral da im· 
prensa. 

Sr. pret~i'iente, o artigo em discussão suppon l.to 
que é um só, e a discussâo tem versado sobre 

. mais de um . O artigo em discu;;sào trata da 
continuação dos meios que lêtn de satisf11zer as 
despeza,; votadas: estes meios são os impostos. 
Elles têm sidtJ regulados por uma lei, e em 
verdade tem sido alt~rados por dispo~ições de leis 
do orçamento , mas seria tempo, ::;r. presidente, 
de fugir desse melo de fazer taes alterações por 
uma semelhante maneira. 

Não serei eu apologista do nosso systema de 
impostos ; vejo que tem muitos defeitos ,·· con· 
corJo eut que t~mos corrigido muitos dt~lles, 
mas da prt~:~~nte discuss;io, em uma discussão, 
englüb>\da sobre m•tl~ria tão iutp~trtante, que 
depende de t11utos couhecimentos, d~ tantas tn· 
formações, de tantos factos, de coo:tparal-o.i, de 
combtnal-os, de resolver ,;obre elles, é objecto que 
exc<Jde a minha compreheu:são. 

Sr. presidente, a sciencia da economia pulitica 
diz-se que é sciencia em q11e 2 e 2 não f~?..::m 4 ; e 
como em um objecto desta ordem queremos im
p~ovisar, quando 2 e 2 não fazem 4? Quantos 
erros não cornmetteremos se fôrmas tratand•J com 
uma precipitação <lesta n11ture:~:a cbjectc;; de tão 
grande monta 1 Como se poderá dizer que as 
emendas qua forào apresentadas na mesa têm o 
cuobo àa experiencia que do;vem levar a convicção 
ao legislador, e votaremos sobre ellas 1 Ao pri
meiro moutento se podem pint11r as cou8as muito 
bem, podem ·:~e presutrttr graruleM vantagens, mas 
o ritSco de eah1r em um preclpich> é muit<> pro· 
ximo. 

Senltores, nós vemos hoje o milagre d,; um 
acontllclmeuto que 11ii.o vimo" aiuda desde a nossa 
independeucia. Senhores, nó~ chegá mos a debellar 
o nosso ma~or inimigo, que é o àefi.cit: a nos:Ja 
rece1ta equtpara a nossa despeza. 

O Sa. JoNQOJURA:-No e:.:ercicio corrente deve 
crescer. 

os~. Muusr.ao DÁ F~.DA:-Não posso in-

formar ao n'>bre deputado. Nós estamos tão 
pobres •..• 

RBpito aqui o que disse a repartição da ma
ri.:~na : eu desconfio de todas as nossas estatis~ 
ticas: estes calculos improvisados não chegào a 
minha comprehensão. Era tempo de · cuid~trmos 
em preparar os nossos trabalhos, em attendermos · 
um pouco á nossa fiscalisação. A.-.sim, a par de 
que a nossa renda fosse crescendo nós seríamos 
melhor informados dos defeitllS que por ventura 
haja em um ou outro r '•mo de imposições; 
porque, para que mudar todos os dias, para que 
estas alterações sem nenhuma conventencia pu
blica ? Por v~ntura achará a cama.ra que é pouco 
movimento accelerado o pOr na mão do ministro 
da fazenda ~ alteração das tari!as? Sr. pre
sidente, au confesso que é a medi·la de mais 
confiança que a assembléa geral póde dar a um 
governo, e que ella deve ser muito severa em 
f<~Cilitar taes meios. 

O Sn. JuNQUEIRA.:-Por isso q11aria eu saber a 
op1nião do nobre ministro. 

O Sa . MnusTao DA. FAZENDA: -Sim, é o nobre 
ministro .que falta assim, é o nobre ministro que 
reconhece a difficul·lade em semelht1ntes objectos. 
Não se póde obrar nisto senão colll muito estudo. 
com muita. meditação, com muita reflexão ; e 
assim mesmo, Sr. presidente, estes.... estes 
(permitta-se·me a palavra) bambutrios por onde 
te,nos andt~.dr,, fazem·D()S dar as melhores espe
ran~as do nosso paiz. Estou que no momento em 
que attendermos ás nossas verdadeiras necessi
dades os nos:;os recru~os serão immensos. Não 
serei to.:tavia f:tcil em calcular com essa exageração 
na receita. Não St~i se se pôde a'l'ançar muito 
além do que a commissão propoz. Todavia, se 
11 Providencia Divina não nos fór adversa, eu 
conto, Sr prusidante, que nós poderemos progredir 
no melhoramento das nossas rendas. que pode· 
remos de alguma man~ira não só restabelecer o 
nosso credtto, mas satisfazer muitas necessidades, 
que têm de concorrer ainda pllra o augmento dot> 
nossos .recursos. 

Estes orçamGntC's assim apresentados, em rigor, 
Sr. president'l, estes algarismos que vêm aqui ao 
lado dos titulos de receita são del!necessarios ; 
nao servem senão para a memoria, para comparar; 
mas qu~m pód" dizer qne n renda ha de ser tanta 
nem quanta~ 

O nobre deputado de S. Paulo que apresentou 
uma emenda, quando íallou da rdCAi ta do páo· 
brazil, disse qu<l o governo peJ~ 100:0008, e que a 
rAc1:1ita dA 80:000$. Donde é que o nobre deputado 
tirou esta receita? Não veio na prc.posta do S·l· 
veroo, mas na tabella do anoo antecedente. Então 
não se pedirão lOú:OOOS ; então a consignação e!:B 
de 50:000$. Se pois elle na sua emenda poe 
100:0008 ou 150:000$, comprehendendo tantas re
ceitas, como polvora, páo-brazil, e proprios na
cionaes, é ma1s do que 150:0008. Mas não b& de 
render mais porque vai a verba, nem ha de render 
menos porque não vai. Isto é utn orçamento 
propriamente para fazer um juizo appr<:JXtmado ~o 
qllanUlm da receita. Torno a repettr: se nao 
nos fór adversa á Provtdeucia DiviDa, nõ:~ pode
remos satisfazer grando parte dos nossos em
peuhos. 

O Sa. JONQUEIRA : -Poderá sobejar alguma 
co usa. 

O Sn. :MtNlsTao DA FAZ&."iDA. : -O que poder!\ 
sobejar quando tem•>s uma divida tão gra!ld~ f 
Os sobej<Js S!lrão api>\1cados como a comr~t~sao 
muito bem applicou. Emquaoto tívermo8 d~v1das 
não ~obeja nada, porque são a ellas apphcadHS 
as sobras. 

Tambem o nobre deputado me interpellou, ~ eu 
supponbo que 1\ vista do que acabo de d~zer 
pouco ~nho a responder-lhe sobre as tar1fas 
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protectoras ou fi.scaes. Uma e outra cousa devem 
ser attendidas pelo governo, E' necessaria a pro· 
tecção, é necessaria a fiscalisação ; mas seria fazer 
contar uma histor!a muito comprida, e devt-mos 
aprJveitar () nos:<o tempo. 

Sobre a questão dos armazens da Bahia devo 
informar ao nobre deputado que não me recordo 
de vêr papel nenhum sobre este objecto. Se o 
nobre deputado me deu a\gua. p~pel ~obre isto, 
seguia a marcha eommum, que é, vista ao fiscal, 
e depois delle tem de ser visto pelos membros do 
tribunal, e o tribunal representa ao ministro. 
Assevero ao nobre deputado que conservo as causas 
no estado em que 1.\S achei quanto ao pessoal da 
administração. A marcha do thesouro tem toda a 
regularidade, e nli.o tenho talvez. ~eniio dous papeis 
que niio deferi ; os mais são deferidos no mesmo 
dia. Um delles (já vou diztlndo) é a qu~>stão da 
apprehensão co ouro, que me acho muito emba· 
raça.io na sua decisão ; outro é sobre con:flictos 
ácerca de object.OEI de fazenda e attribuições entre 
a assembléa geral e a provincial. Siio muito 
diftíceis estes n~gocios, e assevero ao nobre de
putado que no dia em que o negocio em que fallou 
vier á minha mão, estando dentro da mil~ h" com· 
prehensão hei de o decidir, e se não estiver; hei 
de consultar a quem possa auxiliar-me. 

O SR. JtrnQ.UEtR.A:-Este negocio envolve uma 
injustiça em si que deve ser r~formada ex-officio. 

0 SR. MINISTRO D& FAZEND&:-Ainda não vi OS 
papeis : o nobre deput10do reclam~Ju, eu tcmei 
notB, e vou indagar; mas acredite o nobre de· 
putado que como ministro não tenho obrigação de 
ser procurador das partes. Etõ. vou indagar, a 
parte que me procure, e eu lhe farei justiça. 

O Sa. JtrnQOEIBA :-E' objecto geral, não ha 
parte. 

O Sa. MINisTno DA FAZENDA.: -Farei justiça, 
quem quer que seja a parte. 

Direi duas palavras sobre exercícios findos, sobre 
que tanto fallou o nobre deputado, e pareceu 
chamar a attenção, as sympathias da caea. 

alguns empregados. Tenho disto sbsoluta necessi· 
dade, não de erear novos tribunaes, nem em
prebender grandes estabelecimentos. Eu queria 
vêr se assim ia approximando a execução da lei, 
porque conheço que emquanto se não tomarem 
contas, emquanto se uão fiscalisar, não só a .renda 
não augmenta, mas a moral mais e maio se ha de 
estragar. (Apoiados . ) 

Foi necessario que a camara, por uma emenda 
em uma lei, despertasse a obrigação de passarem 
as contas dos di.tfclrentes ministerios á contadMia 
geral de revisão. Esta dispo~ição, que é de 1845, 
é que despertou a obrigação que tinhão os minis· 
terias da marinhn e guerra e todos os ministerios. 
A loi foi só p>na a n1arínba e guerra. Então os 
ministros de accordo el!tabelecêrão os meios de 
tomar as contao dos exercicios findos nas difle· 
rentes repartições de marinha e guerra, e subor
dinal-as depois á contadoria geral de revisão ; 
vindo assim um ministerio a ftscalisar o outro 
sem nenhuma preterição dos direito> do outro. 
Vindo estas contas da guerra e marinha, a 
contadoria da g11erra tiscalisava as pagadorias das 
províncias e a contadoria geral de revisão fisca~ 
lis,.va a contad.:~ria da g11erra. Ha um relatório 
que eu não tinha intenção de imprimir, mas que 
meu successor mlln ·iou imprimir. Vê de nesse 
relatorio qu;~ntas contas se liquidárão ; vêde que 
este plócesso não tem sido prejudicial a ninguem. 
As parte~ ficárâo tranquilla~. e o meio empregado 
foi simples. O ministro nil.o f~z senão mandar 
numerar por antigu1dade toda8 as reclamações ; 
não precisava uioguem ir procurar o ministro ; 
todas erão decidida8 quando chegav~~o a sua vez. 

Mas disse o nobre deputado que se não mandou 
pagar nas provincias. Como se ha de mandar 
p11gar nas provindas ? Coitadus dos credores das 
províncias, que têm sido depennadus {apoiados): 
têm Vllndido seus creditas talvez pela centcsi~na 
parte ; os pNtectores que têm relações com os . 
mini~tros os vão comprar a e:i~es pobres : e como 
se havia de lb~s mandar pagar, se outros já 
estão com seus titulas de cessâo, já estão propne· 
tr.rioe dtlsses tilulos 1 Se o uubre deputado 
txamiuar as medidas da administração, verã que 
os credores não têm nece-sidadE! de protectores para 
sertlm pdg"" dos seus títulos. 

O que a~severo é que vi muitos commissarios 
agente~ o.l~ muitas província.; com seus Litulos 
pt<s:;ados por uma maneira verg.:>nhu~a. Esstse 
proce~sos tl Xi~tem nos archivos; e se a camara 11S 

qut~r vêr, póde·os mant.lar buscar. 

St>nhore~, não nos illuáamos ; dêbaíxo Ja verba 
-exercicios fi.ndos-tem·se extraviado talve~: mi· 
lbares de contos de réis na rnelbor fé deste mund•l. 
Se o.t nobres deputados querem melhores in
formações, vejão o relat:..rio que veio da repan.içlio 
da ~uerra a este respeito. A magnanímid~<de do 
go-ç-,!rno buzileiro p11ra com !teus credores, a sua 
generosidade pau com elle~, fez cnm qu11 se 
preter•·m muita11 V~'Zes as formulas para •>R .. ati~
faztr, como t~m sido feito, llpresentando·se de
baixo do titulo de exercícios fináos quantias aind~& 
não liquidadas, que a cnmara tem generosamente 
votado. E depois, o ministro ba de pagar sem 
liquidar? Não, Sr. pr~:sidente. E' maior mal, ou 
é tão grande mal faltar ao pagamento dos cr~dores 
como dar ioJevidament" a quem o não é. (Apoia.· 
dos.) As leis, os creditos assim passados. sem se 
conhecer a legalidade dos titulos, -1ue fazem a 
camara >otar, derão ainda lugar a que cada 
T~'partição liquidasse as suas contas, quando a lei 
do thesouro tem estabelecido a contadoria geral 
de revisão que tem 'de superintender todas as 
despezas. A contadoria geral tem esta.do em 
desuso. CrP.ou-se ~sta lei do thesouro, e lembro
me amda de qua meus antigos collegas pro~ 
gnosticárão grandes vantagens futuras. Tem 
melhorado alguma cousa, mas foi pela lei ? Não : 
é do progresso ordinario. Não estamos em 1841 
como estavamos em 1831. De necessidade bavemvs 
de ir avançando. :M:as o que existe no \besouro? 
Os velhos d3 1830, um resto dus velhos da antiga 
lei. Os modernos, os IIOVos têm entrado e t.;m 
sabido. A contadoria geral de revisão, tão pro· 
gnosticada, que havia de c amar á fi.sealisação, 
trabalha muito, mas tem tantos defeitos, que a 
assembléa geral devia permittir·me crear mais 

0~ OltefCICiOS find:>S 6:!tàu tão desacreditados, 
qllt!, q11ando se quer d1zer uma Cúusa perdida, 
diz ·se:-Cahio em exercícios tiríd •JS.-Assim devia 
ser, porque só s"rvi<> .Par., os espert .. lltões; mas 
boje o que acontece? Qual é o sy:>tema, qual é a 
lei ? Pur este systema ensaiado, AS contas sã'> 
revistas ua respectiva cor.tadoria, e depois snb· 
metLi..tas A wntadoria gt~ral da revisão, e l ogo 
que a contadoria geral tetu reconhecido a diviaa 
como liquida, veru á assembléa geral, que t~m 
seu•pre votaJo os fundos precisos. Não póde um 
credor de exercicios findvs, qua tem seus papeis 
leg,•es e legiti.nos demorar mais do que tSeis 
mtlZI'S. Estes esfurços da adulinistração, não para 
a fiscalisllÇà~J ntas para devido pagamento a 
quem comp~te, talvez nào sejão bem comprehen· 
dJdos. 

A camara poderá faze.r uma resolução ; mas eu 
entendo que era mdhor incluir os exercicios 
find ~Js no orçamento. A camara póde estar certa 
que a todo o momento que queira ir ao thesouro, 
ou mandar vir para a~ui, hão de vir as contas 
liquidas e promptas. E uma vergou h& que este~ 
jau1os todos o!! annos, além de uma proposta de 
orçamento, pedindo conslotntemente cred1tos sup
plementares em nova• propostas. 06 orçamentos 
têm desiguado a q11anua das despezas. Todavia 
não ques"ono no proceaso 4a ordem, ou aejau 
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Os exerctClOS find<ls comprebendidos na lei do 
orçamento, ou em rf!solução especial, não •!Ues· 
tiono: o que recommendo a camara é que não 
vot3 em taes quantias sem 'JUe estejào liquidtts. 

T<'nho ainda um aponta•nento sobr<l alfandegas 
sobre que já se fallou de parte a parte. O ~overno 
está tambem autorisado para alguma reforma, e 
applica toda a sua attenção. Muitas necassi.lades 
temos ainda ãeerca desta arrecadação, mas não 
poderei desenvolver aqui todas as idéas que hoje 
occupão a administração na sua reforma. 

Vou concluir. 
Estão muitas emendas sobre a mesa, e talvez 

conviesse dar a minha opinião sobre ellas. A 
algumas eu era favoravel, mas não é lugar agorJJ.. 
O exemplo e mào. Tenhamos algum Ttlspeito na 
legísbçào de fazenda, ácerca das contribuições 
que exigimos dos constituintes; uo caso porém de 
que qualquer dos membros da casa ou a eommissno 
entenda que alguma modificação convém fazer 
nas imposições, deve ser feita {>ffi lei separa.•ja. 
Apresente se:~. projecto, chame a attenção da 
camsra, e terá discussão especial ; e então será 
attendido e talvez coadjuvado. 

O Sa. JuNQUIURA: - Pl.de-se não o dar para a 
ordem do dia. 

O Sa. MINISTRO DA FAZ&NDA: -Não se a:filija, 
nem por wuito madrugar amanhece mais depresl!a. 
Ponhamos li» cousas no seu lugar : põl-a,~ em um 
lug;~r que lhes n :<o compete faz que não possamos 
marchar em ordem. 

Das emendas, al~um&s eu adoptarill, outras 
tejeitaria ; mas eu sou o primeiro a desconfiou 
da minha oviniào em objectos tR.o melindrosos. 
Eu destljaria tambem andor depressa, mas sou 
o primeiro a dizer que eonsetvemos por ora as 
causas como estão dtlbatxu d11 acçào da adminis
tração, que algum serviço pôde fazer. 

Nada mais tenho a dizer. Se a alg11ma cousa 
deixei dtJ responder fal-o-hei na discussão de 
outros artijlos. · 

A discussão fica adiadll pela hora. 
Levanta -se a sessão depois das tres boras. 

Sessão em 26 de .Junho 

PlU;:StDI!:NCL\ I>O SB. :MIJNlZ T..\VA"RES 

SuiiiMAIUo. - E;tpediente. -Ordem do dia.- Re· 
(onna da lei da guarda nacional.- Orco.me11to 
da receita. Discursos dos Srs. Souza e Olitleira, 
Junquei.ra e ministro da fazenda; po.uta; 
di1•eítos differenciaes ; tratados de commercio ; 
trafico ; 6ens dos defuntos e ausentes estrcan
geiros, etc. 

A's 10 hora~ e 3/J. da manhã abre-se a sessão, 
lê-se e approva-se a ;teta da ~ntecedente . 

EXPEDIENTE 

Remette-!\e á 1• cnmmissão do orçamento uma 
representação da junta directoria da associação 
commercial da cidade da Bahia impetrando 11. con· 
sígnflção dos precis<'B iundos para 411e lhe seja 
pela fazenda nacional paga a quantia de 13:6748400, 
imporLancia dos alugue1s das diff.,rentE-8 salas e 
Cl•mmodos dl) edifie1o da praça do commercio. 
occupados com as du~s repartições publicas, mesa 
do consulado e corre1o geral. 

A' commíssão de instruc~ão pu~lit.ll o :requeri
mento Je Wencr.slão Antonio Pires, em que pede 
ser admittido a fazer exame das materias do 
1• "nn.:~ no curso jurídico de Olinda. 

em 3• discussão, o parecer da 3• commissâo do 
orçamento sobre o rE!querimento de Manoel José 
Alv~s da Fonseca , pagadot· da pagadorio das 
tropas da córte, em que solicita que se lhe aug
menta o seu ordenado ou se eleve a gratificação 
que tem para quebras, visto serem insufficientes 
os seus vencimentos. A. commissào, posto que 
solic1ts procure economlsar, quanto seja possível 
e razoa"\fel, os dinheiros publicos, não pode deixar 
de reconhecer a justiça que acompanba ao suppli· 
cante Manoel José Alves da Fonseca, e que, 
preenchendo elle digna e satisf~ctoriamente o 
importante cargo de pagador, merece ser u.ttendido 
com o augmento de mais 400$ annuaes na grati
ficação que recebe para quebras, e é de parecer 
que l!<l consigne a dita quanti1\ na lei do orçamento 
quando esta entrar em 3• discussão. 

E' approvado o seguinte parecer: 
o Foi presente ã commlssão de eatat\stiea e . 

colonisação o requerimento <i•1 C. Haach, socio e 
representante ne;;ta cõrte da casa de commercio 
de Carlo:,~ D~lrue & C., de Dunkerque, em França, 
pedindo a csmara dos S:-s. deputados que haja 
de approvR-r a disposição do art. 2a da lei da 
assambléa legislativll provincial · de S. Paulo, de 
12 da Março deste anno, que concede á mencior1ada 
casa. 25 leguas quadradas de terra para o esta· 
belecimento de eolonias agrícolas a que elta se 
propõe, e porque , ajuntando o recorrente ao 
requerimento, nao a certidão da referUa lei depois 
que foi sancc1onad~t pP.lo presidente da provinda, 
mas a do autographo antes de ser levado ~ 
S••ncção, não tem este documento o caracter legal 
que lhe é indispensavel para autorisar a qualquer 
dtjhberaçào que se d .. va tomar a respeito ; julga 
portanto a com missão que esta cr.roara não . deve 
procedt~r a acto algum concernente a este objecto 
emquanto não fór substituído o docur:1ento em 
qne~tão por certidão autbentica da lei da assembléa 
legislativa da provincia de S. Paulo dep<lis de 
sar1ccionada pelo pr.;sidente da província. 

« Paço d~~o catnlna dos deputado~, 22 de Junho 
de 18!6.- J. J. Machado de Oliveira.- José 
Vieira Rodrigues de Cm·valho e Silva.,, 

Lê·stl e fica sobre a n1esa para ser tomada em 
consideração quando entrar em 3• discussão a lei 
d9 orçamento, o parecer da 2a comrnissão do orça
mento sobre ll. r~presenta-v!\o da &·!ministração do 
imperial hospit<d dos lazaros dtiSta cOrte, em que 
pede a prest11ção estr,,orJinaria de 2:000$ por uma 
vez sómente, entendendo a comm\ssii.o que seja 
addicionada esta prestação no orçamento de que 
se está tratando, e quando a parte delle que diz 
respeito ao ministE!rio da ju~tiça entrar em S• dis
cussão. 

Fica sobre a mesa para ser tomndo em consi
deração, quando a lei do orçamento entrar em 
terceira discussão. 

" Sendo devolvido li segunda commissiio de 
orçamento o requerimento. que á camara dos 
Srs. deputa i os dirigi o José Luiz Alves, professor 
publico Ja língua ingieza nesta côrte, depois de 
lhe ser annex.a. a infvrmação dada pelo governo 
á requisição d ,l mesma commissão ~ é esta de 
parecer. e em Cú:lformidade com a refsrida in
formação, que uão tem' lugar o augmeuto do 
ordenado pedido pelo recorrente. 

« Paço da camara dos deputados, 25 de Junho 
de 18-4.6. -J. J. Maci'vtdo de Oli,eira. -M. J. de 
Sou.:a F1•t~.tiCtJ.-J. M. Wanáerley. , 

F1ca adtado, por pe.Sir a. palavra o Sr. Dias 
de Carvalho. . 

11 D. Maria Justlna da Cunha Palhares, viuva 
do íallecido coronel Victoria110 José Marinho 
P~reira Palhares, representa é. esta augusta ca
mara, que tendo decretado na fôrma da lei os 
serviços do fallecido marechal de campo Gonçalo 
Marinho de Castro, qu~ lhe haviio eido doados, Não ba maia exptJdiente. 

Lê·se, e fica sobre a mesa para ser tomado em 
çonaideraçilo quando a lei do orçamento e11trar 

obtivera a tença aonual de 3006000, como faz 
constar pelo alvarl& juoto, paeaado em 27 de Julbo 

t'OIIU I 5G 
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de 1827, em consequencia do qual Pntrou a per
ceber a referida tença até o anno de 1839, em que foi 
suspensa em virtude do aviso exped!do pela se· 
cretaria de estado dos negocias da guerra, data<tO 
em 2() de Dez~rnbro de 18;)9, por p<!rceber o meio 
aoldo de seu falleGido m&rid''· 

« A supplicante pede a esta augusta camara 
mande continuar a perceber a dita tença, não só 
pelo estado valetudinario, em que se acha, e a 
pobreza em que vive, como tambem por existirem 
outras pensioni,;tlls do estado em igua~s e outras 
em melhores ctrcumstancias da supplicante. que 
percebem, além do Dleío soldo, tenças, pensõet~ e 
monte-pio. 

u A terceira commissão de orçamento, a quem 
foi presente o requerimento da supplica.nte, é de 
parecer se peção informaçõ>!s ao governo pela 
repartição d11. guerra, enviaudo-se o requerimento 
junto, informando mais qual o motivo porque as 
pensionistas constantes da relação junta vencem 
além do meio soldo, tencas, peusões e monte-pio, 
.:orno a!lega a supplicante. 

« PAço da cam11ra dot1 deputados, 25 de Junho 
de 18t6.-Getulio. -Oliveira Lisboa. » 

Foi approvado. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDE~1 DO DIA 

R&FVlUU DA. GUARDA.. N4.CIONAL 

Procede-se á votação sobre o art. 28, é appro· 
va•to e rejeitadas a,; <>.mendas. 

Os seguintes arts. 29 e 30 são approvados sem 
debate: 

a Art. 29. Tambem não é ,;ujeita á ordem do 
accesS<' a nomeação do>1 cirurgiões-rnóres e cirur
giões ajudantes (para cujos p•Jstos serão pref<>ridas 
as pes~oas legalmente habilitadas para curar) 
nem a dos secretarios, quarteis-rnestres, promo· 
torP." e seus secretarias, podendo todos st:r esco
lhido!! d'Antre os guarda:~ da reserva. 

n Art. 30. A nomeação d•lS pr.1motores e seus 
secretarios nos municípios que tiverem mais de 
um bat,>lhàv, será feita directamente pelo governo 
e pnsidentes, sob iuforlfl ,lÇiio do commandante 
superior, onde o h ou ver, e setn dependtncia de 
proposta. » 

Entr;l ent discus:-~ão o art. 31, que é o se· 
guinte: 

« Art. 31. A nomeação dos cornm11nd11nles su
periores será feita directam~t!tP. pelo govern(~ 
impert11!, e s11b pr<•posta delles, mformad-ts pelo~ 
pre$idel&tes de províncias, s~rào nomd\dos os 
seus ~ecretarios g<,raes e aj ud :•nt~s d" ordt!nS, 
preferindo-se quanto S"ja JJOS~i\"P.l os o!liciaes da 
guarda nacional quo; se acharem avulso~ ou 
aggregados , em consequencia de tnuJaDça de 
dom1c1lio ou da extincçào e reorganis•çà.o dos 
corpos ou companhias a que perteuciào. ,, 

O Sr. Ma.cbado de Ollveira.:-Eotend~, 
Sr. presidente, que se deve dar a este arLigo mais 
algum desenvolvimento quanta á fôrma da no
meação do,; com mandantes superiores; podendo 
ser esta nomeação por meio de listas tnplices na 
fôrma da lei de 18 de Agosto de 1831 1'1 instrucções 
dadas a r~speito ptll~ governo. Parece-me que 
esta é mats conven1ente, e por isso mandarei 
uma emenda neste sentido. 

E' lida e apoiada a seguinte emenda: 
« Onde se diz- pelo governo imperial, - ac

crescente-se:- na fórma do art. 63 da lei de 
18 de Agosto de 1831 e instrucções dadas a 
respeito. D 

O Sr. Ferreira Penna:-Sr. presidente 
por alguns dias tenho deixado de concorrer á~ 
sessões da camara por achar-me enfermo, sendo 
esta a razlio por que não tomei parte no debate 
de varios artigos do projecto que j~ forão votados 
teado aliis o desejo e mesmo a obrigação de 

ft~zel-o como membro da commissào. Ainda hoje 
não me acho rastabelecido , e por isso limi· 
tar-me-be! a. mui breve;; observa~ões sobre o 
artigo que \Se discute. Diz-o~lle : a n•1meação dos 
commandantes superivrtl:! será feita directamente 
pelo governo imperial, e subre propostas delles 
irif·Jrrnadas pelos prt!Sidentes das províncias se rã Q. . 

nomeados os seus sectet<~.rios geraes e ajudantes 
d~ orden~, etc. PropÕ-3 ,.gora o honrado u~pu lado 
por S. P>~.ul •> que d~pois da:! pahvras- governo 
imperial- »e ol.:crescente -na fórma do art. 63 
d11. lei de 18 de Ago!lto de 1831, e instrucções 
d11dati a respeito. 

Ora, AU não me rP.cordo, não tenho noticia de 
instrucçõus algumas que regulBm a nome11çiio 
dos commanúautelii ,;uperiores. 

O Sa. MA.CHADO DE OLIVEIRA:- Ha uuJa circular 
do governo. 

O Sa. l<'ERREIRA PENNA. :-Não me lembro de 
a ter lido, e o que sei é que os commnndantes 
superiores são li vrement't! nomeados pelo impe
rador stlm dP.pendencia d~ propostas dos pr~si
dentes das provinctas. E' verdad~ que o governo 
imperial procura ordinariamente proceder de 
accõrdo com seus delegados, exigindo ddles in
formações sobre as pessoas m>~.is ídoneas para 
occuparem tão importante posto: mas taes in
formações não têm a força de uma proposta 
propriamente dita, porque a lei a não el(ige, e 
tanto que muitas nomeações se têm feito sem 
audiencia dos presidentes. (Apoiados.) Sendo 
esta pois a pratica fundada na legislação actual, 
nenhuma alteração se lhe faz pelo artigo em 
discussão, porq•1e a commissão entende que ella 
deve subsistir, ficando ao governo a lib.:.rda..te de 
exigir ou dispensar as inf•Jrmações dos presi
deute3 para taes nomeações, como julgar mais 
conveniente. 

A emenda do nobre deputado tarnbem refere-se 
ao art. 63 da lei de 18 de Agosto que diz :
Nos municípios que reunirem mais de uma legião, 
o governo poderá nomear um commandante su
pe:rior, etc. ; e eu tenho a observar que ainda 
nl'sta parte não póde a com missão adoptat-a, 
porque o art. 42 do projecto revoga, ou medifica 
co•"id~ravelmente fsta disposi~ã , , que o nobre 
deputado quer conservar, permittindr· que o governo 
nomée um >Ó cou1ma••dante superior para dous 
ou mais rn unicipio~, ainda em proviucins n:io 
fronteiras. As razões que 11 commissão ttlve para 
propór esta alteraç;iu á lei actua! SHào produzidas 
quando se discutir o ~<rt. 42, e ellu estli bem 
persuadida de que assim se atten.Jfrá melhor ás 
c"nveniencias du Serviço publico. Q.,nClilO pOiti 
rPp<:tindo que não Vl'jo razões para que deixe de 
ser upJJrovado o artigo em d1scussão. 

Dá-se por discutido o artigo : é approvado, e 
rejeitada a emenda. 

Segue a discussão do art. 32 : 
« Art. ~. Só poderáõ ser nomeados officiaes da 

guarda nacional os que puderem S6r eleitores, que 
tiv~re•n a renda liquida de 400S annuacs por 
bens de raiz, cornmercio, industria ou emprego, 
e que residirem nos dislrictos das companhia>~, 
ou corpos ou a tal dist:~ocia que os não inhiba 
de ahi comparecer diariamente. 

« Para o serviço activo serão escolhidos os 
officiaes d'entre os cidadãos cornprehendidos na 
lista respectiva, e o mesmo se pratic11rá. a respeito 
da reserva. » 

Q Sr. Souza. Franco :- Eu admitto, ST. 
presidente, o principio da exigencia de mais 
alguma renda uaquelles que têm de ser nomeados 
officiaes da guarda nacional, e isto porque alguns 
meios de vida cornmoda são tnrnbem uma ver
dadeira hab•!!t.ação e dão garantias do z,.lo do 
nomeado; porém niõo admitto, como quer o artigo 
em discussão , a exigenr,ia de renda uniforme 
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para todos os municípios do imperio, aliás tão 
desigu&.<!S entre si. 

Já eu teaho receios de que a orttanisação que 
se vai dando á guarda nac1onal lhe seja fatal na 
·pRrte em que SP. exig11 grande f.•rça nos bata· 
lhÕPS, sem altençãn á po!Julaçào dos diver>iOS 
districto!l, o • e,:ulttJ da h i flU" naquelles districtos 
em que por falta de população SE'ja preciso para 
formar-se um batalhão a reunião de 2, 3 e 4 
mUt\icipios, não se possãc:; estes formar devida· 
mente, e não conservem disciplina nem ordem, 
por uiio poder havel·r•s quando para um unico 
batalhão :;;e desi:::na t<rrritorio de 400, 800 e 
muitRs leguas quadradas. Ajunte-se a estes in
convPniPntf-S o não menor da ~xigencia de renda 
tii.o avultada , que poucos a t~m. em algu~s 
munic1pios do interior das provtnetas , e nao 
SE>rá possível ter nelles officiaes , e port~n~o 
formar a guarda nacional e su:>tentar-lhe a dtSCl· 
plina. 

Compare-se o estado do litoral do imperio com 
seu intPril)r, e ver-se-ha que a uniformidade da 
renda exigida não tem base alguma, e que nos 
municipios extremos não existe com ll renda de 
4008 liquidas, como quer a commbsão, o nuJ'!lero 
de pessoas necessarias para os_ pc:stos, aw~a 
mesmo obrigando o governo ll nao ter at~en~ao 
a outra habilitação senão aos meios pe~umanos, 
e a escolher necessariamente para otliciaes os 
poucos que tenhão a r~nda exil:ida, faltem -lhes 
embnra todas as mais habilitações precisas. 

Levado destes principias, .,u pediria à co~mis· 
são que formule o artigo de sorte a evtta~ a 
uuiformidade Lia renda, e minorar a que ex1ge 
Rinda para os mais nobres município~ do inte
rior ; aliás terei de votar contra o arttgo e pre· 
ferir-lhe a legislação em vigor. 

O Sr. Lopes Ga.xna: -Eu entendo qu'l esta 
renda de ouatrocento~ mil réis é muito pouca ; 
por'lue no ·Brazil quem é que não tem quatro· 
centos mil réis ' Todo o muudo os tAm, e por 
consequencia todo o mundo está habilitado para 
ser official da guarda nacional : além de que 
isto áe renda liquidd é cnusa que nunca se 
verifica, segundo a experiencia t<lm m.1strado. 

Eu vejo aqui no artigo que ~ó poden\õ rier 
nomeados officiaes da guardl\ naciCinal aquelles 
que puderem ser P.leitoreR, e os que tiverem a 
renda de quatrocentos mil réis. O sentide ddt~ 
artigo é que para ser ofil.cial da guarda nac~onal 
não só é preci~o ter as qualidt~des que se elugem 
no eleitor, como ter a renda liquida de quatro
centos mil réis. Eu quizera sim que se ex1gi~sem 
estas qualidades de eleit(lr : mn~, de ma1s a 
mais seiscentos mil réis, pelo menos, porque do 
contrario qualquer homem, á excepç:lo de men· 
dig0s, á exct=~pção tle indigentes ~a ultima classe, 
poderá ser otlicial da guarda nac10nal. 

E' lida e apoiada a seguinte emenda do nobre 
deputado. 

« Em lugar de quatrocentos mil réis-diga-se
seiscentos mil réis. » 

O Sr. Souza Franco: -Eu não sei como 
o honrado deputado pela província das Alagôas 
ha de sustentar a sua emenda que eleva a >~eis
centos mil réis a renda exigida como habilitação 
para ser offi.:ial tia guarda nacional, á vista do 
principio de nomeação e accesso adoptado pelo 
projecto, e em face d_e tão grand~ _d~siguald!lde 
de riqueza entre os diversos mumc1p1os do 1m· 
perio. 

E' geralmecte notado qae o maior inconveniente 
resultante da legislação do imperio é sua uni· 
formidade de disposições com applicação a cir· 
cnmstancias diversas, e até oppo!!~tas entre si. 
Legisla-se tenJo em presença a cõrte do imperio 
e vistas sobre as cidades capitaes, e como que 
nos esquecemos que circumstancias differentes 
exigem para aa exuemida<lea e interior daB 

províncias grave modificáção nos prineipiod que 
se adoptão . para as capitaes. 

E antes de nos propôr o honrado deputado a 
elevação da taxa <ia renda exigida dos officiaes 
da guar.ja naeionRI, já avaliou elle o termo 
médio da rend·< dos hRbitantes do imperio, pela 
maior parte mui pobres ? A entender-se renda 
liquida no sentido exacto da renda extreme da 
despeza, não a tem uma immensa maioria dos 
braziieiros ; se se trata d·l simples ganho annual, 
tambe•n mui grande maioria a não obtêm annual· 
mente, e supponl:!<l poder sastentar que em 
muitos wnnicipio>~ do interior do imperio são 
mui poucos os habitantes que faZAm ganhos tão 
avultados. As commodidadP.s da vida são n e\\es 
mui baratas, e a grau de maioria vi v·~ com 
pouco, e pouco :<dquire annualmente. E como 
se ha de r.xi~ír em P '•iz tão pobre como o nosso, 
renda tão aYultada para ter o direitQ ainda ao 
menor posto da guarda nacional ? Não tanào 
opiniões democratica.s, mas não posso admittir 
a disposição anti · politica que exclue de otficial 
da guard& nacional os 0,99 dos cidadãos activos 
brazileiros. 

Eu concebo a necessidade da exigencia de uma 
certa renda, e mesmo algum tanto elevada,quando 
8e trata do principio electivo por sua natureza 
livre e indeterminado; porém qunndo se lhe tem 
substituido o principio de rtomeação, menos cego, 
mais positiV•) e teais guiavel, e quando ainda 
em cima se lhe accreseenta o principio do accesso, 
a fixação de uma renda detArminada e certa torna-se 
desnecessaria, senão muito inconveniente. 

Já niio é o enthu.-íasmo e paixão qua para não 
serem levad .os a el~ger a incapacidade precisão o 
corrPctivo da exi11encia de uma certa renda e que 
suppõe sempre nlgumas l:abilitações. E' já o 
principio da nomeação, que, attribuido a au\ori· 
dade deaignada e sob certas regras, apresenta 
l(&raruias de mais pAnsadll8 escolha~. E dado 
tambem o principio do aceesso, e não podendo 
sl.'r em r11~ra bom officisl quAm niio tenb:t sido 
bom official inftJrior, como sujeitar estes a não 
aspirarem a accesso Sllnão 6m virtude de uma 
unica habilitação, os meios de renda Y Como 
susttJntar a disC:plina e obter bons serviços, 
quando a eep,.rança do avanço não possa animar 
o z<>lo da maioria dos soldados e dos officiaes 
inf>Jt•iorE>s ? 

O principio do aecesso, senhores, tem dous 
elementos, e siio a antiguidade que su ppõe serviços, 
e o merito que induz a esperança de os continuar, 
e sempre a mAih •>r. São dous princípios lumi· 
nosos, e não direi que o principio da renda não 
o seja tambem, tanto quanto ella suppõe certas 
habilitações . Mas elevai excessivamente a renda 
exig1da, e além das possibilidades da maioria 
dns guardas nacionaes, e tereis morto os elementos 
em que se basêa o accesso, tereis fllito resfriar o 
zelo, tereis mesmo limitado o circulo dos. esco
lbiveis e sujeitado o govern_o a aceitar a s1m_ples 
habilitação dos meios pecun1arios, que por s1 só 
nã" são sufficieutes. · 

E' pois minha opinião que a renda não deve 
SPr tal que a não pos5~0 ter senão mui limitado 
numero de guardas nac1unaes, que, para que a 
possa ter a mail'ria ou mesmo grande parte dos 
guardas, é preciso accommodal-a âs ci~cu~·~tan
.:ias do districto, e que aduptado o pnnc1p!o de 
nomeação e accesso, fica ao governo ampla latitude 
para se mover dentro de llJaislargo circulo, e esco· 
lber entre os que maior numero de habilitações apre· 
sentem. Contínuo portanto a votar contra o arttgo, 
emquanto não fõr moditieado no sentido destas 
minhas re1lexõcs. 

o 81'. :o. l!wJ:a.noo~: -Sr. pr<Jsidente. tenciono 
dar o meu voto ao artigo em discussão, e ~ec1_1sal-o 
á emenda do illustre deputado pela prov1nc1a das 
A.lagôas. Darei a razio. 
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Louvo a nobre ·commissão por ter feito nesta 

parte o que lhe era possível fazAr. Tendo a 
constituição marcado a renda de 400S pua se 
poder ser eleito deputado. não me po~rece cun
veniente exigir maior renda para ser offi.cial da 
guarda nacion<~l. S<i a constituição tivessd sido 
reformada como eu desejo .... 

O Sa. LoPEs NETO:-Deus nãQ ha d'l permittir· 
O Sa. D. MANOEL:-Os sens co·rP.li~hnarios, 

os que passão por grandes liberaes, já a ref,mnárão 
no anno passad,), 1111 disl:ussão da lei de eleiçõ ~ s. 
exigindo o censo em prata, para votante, eleitor 
e deputado ... se nos tivessem os, digo, reformado 
a constituição, eu não teria dttvida de votar pela 
emenda do illustre deputado pelllS Alagõ,\s ; mas, 
em respeito á mesma constituição, n:io posso p.lr 
agora dar -lhe o meu voto. O hon,.ado membro pelo 
Pará ataMu o artigo em um argumento que á pri · 
meira vista seduz; dissfl elle ;-a renda dtl' 400S po· 
de ri!\ ai orla admitti r · s~ nas c11pitaes e lug;arlls popu
losos e ricos do imperio, mas no interior semelhante 
disposição fará com que se não possa organisar 
a guarda nacional, como quer o projecto, pur
gue se não encootraráõ homens com tal renda. 
Responderei ao nobre deputado que essa sua 
supposição pôde apenas ser considerada como 
uma excepçl\o, e não é em excepçõe~ que se deva 
fundar uma disposição legislativa; mi\S será b~m 
exata semelhante supposiçiio? EutenJo que n:lo, 
porque quem trabalha no Brazil, tem com muita 
facilidade uma renJ. ,, de 400$ : um oflicial de 
oflicio ganha 2$, e quando é bom 3S por dia ; 
assim tambem o lavrador, negociante, ele. Sil 
acontecer porém que em nm ou outro districto 
não haja pessoae com a renda d'l 400S, o governo 
providenciar~ de maneira que se faça a or~anisação 
da guarda nacional, na conformi ladd d,, disp<>sto 
no project<>. Sr. presidente, como trataml)r5 de 
organisar de novo a guarda nacionttl e de re· 
forn:ar os abusos de que ella está inçada, 
cumpre-nos ter muito em vista a nomeação do11 
officiaes, a fazer com que ella não recttia em 
indivíduos que não otft~rectHn garantias de ,>rdem, 
garantias que são indisp~nsaveis para ·~ue a 
gur1rda nacional preencha os vardaliearos fins lie 
sua instituição. 

Diese ainda o illustre deputa•l" pelo Par~ '1Ue 
com a disposição do artigo vnmos tirr.r a aun 
88rgento habil que oito tRm os -!OOS, a ellpllranç•\ 
de ser um dta ufficial. Creio que essa duvi<Ja 
pódll desapparec~r uma vez que á nome"ção dos 
anteriores presida circumspeçl\o chamando-se para 
taes posto~ pe>~soas que tenhào aquella r<~nda, 
embora o projecto exija apenas a de 200$000. 

o S:t.-. Lope• Ga.JD.a. : - Tenb<> que res· 
ponder aos dous nobres deputados que combaterão 
a minha emenda. 

Ao illustre deputado pelo Parê direi que, a 
prevalecer o que eUe diz, isto é, que devêra eu 
formar uma t~bella proporcionada da renda para 
ser oiliciai da guarda nacional, no mesmo vicio 
cahio o artigo do project<J, porque elle generalisa 
a renda de 400S para todo o imperio, s0in at.tenção 
ás localidades em que se pôde ganhar mais ou 
menos dinheiro. Se ha pois inconveniente nesta 
parte da minha emendtt, t11mbem o ha no artigo, 
que não estabelece gradação alguma. 

Ao illustre deputado que acaba de fallar dirP.i 
que eu bem sei que a constituição exige 4008 
para se pnder ser deputado; mas tambem eonheç() 
que é esta um grande defeito qnll psrtio da 
constituição, porque no tempo em que ella se 
fez 4008 não · representavão o mesmo valor que 
hoje representão; por conseq•J.encia deve a con
stituiçio nesta parte ser reformada; e, em minha 
opinião, talvez o possa ser por uma lei ordi
naria, porque a renda maior ou menor de qual
quer cidadão é cousa eventaal que me parece 

não pilrten:er á classe dos direitos políticos nem 
individuaes. · 

Ma" disse o nobre dop•1tado que fallou . em 
prim~iro lugar que eu deste modo quero acabar 
com a gu11.rda nacional. Se elle que! ttrar esta 
illaçào , eu consinto de boamente; porque • 
ten·1o-me pronunciado contra a guarda nacional, 
ain<ia P.Stou firme em propugnar p~las minhas 
quPridas milícias. Aqui cabe- me accresc~ntar que, 
se no pr<+1cto que tive a honra de c,fierecer, e 
que a a terceira discussão apre8ent1trei como 
emenda substitutiva a este, ainda conservo o 
nome ds guarda nacional, é, pro fCJrrnula. e•n 
respeitn ao aferro que se tem á palavra, e não 
á realidade das cousas ; ~orqaanto, a fallar a 
veràade, se nõs nos r emontarmos á origem hie· 
torica da palavra-guarda n ucion~&l,-ella é odiosa 
para o Brazil, porque nõs sabemos que a guarda 
nacional da França não foi outra cousa mais do 
que o resultad.1 do plano de armar as massas, 
o povo contra o exercito, que se d•zía sustentava 
o despot.is •no. Mas o exercito brazileiro não nos 
merece isto certamente ; elle derramou o seu 
sangue polia i!ldep.oodencia; t~m feito muitos 
serviços em favor da liberdade. Entretanto, como 
tudo o que é da França é bom, e a guar.ia 
nacional veio da França, nós m:•caqueamos, isto 
é, macaqueamos o que ha de impraticavel, o que 
ha de po:~ ior, o que não póde ter lugar entre nós; 
mas algumas c .. usas qua são boas. isso não. 
Portanto, eu, que não t•mho sympatltias pelo 
projecto , comquanto reconheça as boas intenções 
da illustrtl c•>mmissão qu e desejou 11.certar, e 
quP. certame:tte acert.-.u em muitas cousas, como 
t•onho outras vistas, con<into de bom grado que 
o illustre d"putado tire a illação da que pretendo 
matar este proje•: to da guarda nacional. 

o S:t.-. A.n.~ã.o: -A camara conhece, Sr. pre
sidente, qu., taodo·s<: estabelecido tantlls honras, 
tMldo -sa dado titulos vit><licios aos officiaes da 
guarda nacional, era indispensavel que se exi
gissem c<J11dições taes que fizessem com que os 
poo stos recabiasem em pessoas bem qualificadas 
{apoitJdo.r): ~ commissiio portanto assentou que 
dtlvia ex;gir as qu1didades de eleitur e a renda 
de 4008 para todos os otliciaes da guarda na· 
cion~l. 

A legislaçilo actual tem estabelecido alguma 
cousa a este respeito no sentido que indicou o 
nobre! deputado pPlo Pará, como se vê no art. 13 
da rllSOlução de 2.') de Outubro de 1832. O nobre 
deputado quer que se m11nt~nha a disposição desta 
re~olução; por'}Ue, diz elle, a exigir-se uniformi
dade quanto à renda liquida, dar-se-ha o caso 
de faltarem pessoas habtlttadu nas províncias 
do iuttlrtOr par~ serem nomeados officiaes da 
guarda nacional: a este respeito tenho de ob
servar as nobre deputado que, se a renda liquida 
se entendes~e aquella que resulta depois de 
descontados todos os gastos da producção, de 
descontadas tod11s as dei!pezas que o cidadão pôde 
fazer para subsistir, razão tinha o nobre deputado 
para dizer que uma grande parte d •·s c1dadãos 
niio teriào a renda liquidll de 4008 . Mas, se se 
conta a renda liquida como até o presente se 
tem contado, isto é, avaliando-se a somma que 
qualquer individuo galíha ou por emprego ou por 
indu:>tria, é claro que muito poucos ser!io aquelles 
que tflnhão uma renda menor de 4008. Sendo assi!:n, 
teremos bastante espaço para encontrar pessoas 
habilitadas para offi.ciaes da gnarda nacional. 

A eommissão assentou que tomandn-se como 
renda liquida o que geralmentP. se toma, havia 
homens para .sarem nomeados offi.ciaes da guarda 
nacional em todos os diatrietos : assentou que 
não devia exip:ir manos do bw, nem tambem 
mais . Que não devia exigir menos, porque, t~ndo· 
se estabelecido no projeeto que existe no senado 
a respeito de eleições que a renda para eleitor 
seria avaliada em prata, o que corresponde a 4001 
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tnais ou menos, se dissessfl que podião ser no
meados officiaes os que tivessem 2001!. aconteceria 
que alguns officiaes da guarda nacional não 
pudessF!m sar e!eitores, quando a ment~ do legis
lador constantemente tem sido quo os officiaes 
da guarda nf'cional possào :ser ao mesmo tempo 
eleitores. . 

Quanto á renda sup~rior a e!'!ta que o nobre depu
tado p>-las Alagõas exige, já se mostrou que pare
..:ería um contrasenso que Sfl exigisse uma renda 
menor para ser deputado e uma maior pare. serofficial 
da guarda nacional. Era preciso então que se esta
belecesse a condição de renda em uma base toda 
di versa, não ~ó para os officiaes da guarda nacional, 
mas para todos os outrús funccionarios de gerarchia 
mais elevada. 

O Sa. R. nos SANTOS: -Eu hei de votar contra 
o artigo, porque, depois de ter prestado attenção á 
discussão que sobre elle se moveu, convenci-me 
de que não melhora cousa alguma, que não póde 
ser comparado em ponto algum, principalmente 
em relação á simplicidade e igualdade que se nota 
na doutrina da lei vigente. 

Sr. presidente, para fundamentar esta opinião 
não deixarei de invocar o valioso argumento produ
zido pelo meu nobre amigo e eol!ega pela provincia 
do Pará, isto é, que a fixação de uma renda tão 
elevada destrõe e impossibilita a ordem dos accessos 
marcada neste projecto. Em verdade, se todos os 
officiaes desde os postos inferiores têm di rei to a 
subir, e é conveniente que subão aos postos supt>
riores, pelos seus merecimentos, pelos seus serviços, 
pela sua antiguidade, deve·sa tomar este principio 
em toda latitude, para que pvssa realisar-se a boa 
razão em que <•lle se funda. Assim os officiaes infe
riores devem ter um direito incontestavel, nunca 
embaraçado, a subirem a escala dos posto;. supe
riores ; mas a camara conhece que estes officiaes, 
se não em sua totalidade, ao menos em sua grande 
maioria, não podem possuir uma renda tã·, elevada 
como a que exige o projecto. Se isto é verdade, a 
consequencia forçosa é que os officiaes inferiores 
nunca podttm aspirar ao accesso, porque lhes flllta 
uma das condiçõez:~ .•• 

O Sa. AN'rio:- Mas os que a tiverem? 
O SR. R. DOS SANros:- A isto responderei qua 

então o direito de accesao não se dà ao mAreeimento1 ao serviço, a antiguidade; dA-se A rlqaez11, que so 
sfl dá ãquelles que tem certa qu~<ntidade de renda. 
Ora, poderá a camara adopt~r uma medida que 
estabelece os accewsos na omcialidade dR guarda 
nacional sobre a base da riqueza shnple11menLe ? 
Creio que niio. Mas ainda tenho outro motivo a 
ex.põr, e que determinou o meu voLo a e11te res
peito, e que cuido que, sendo refiectido e ponde
rado pela nobre commissão, ba de, senão dflmovêl·R 
de seu proposito de continuar a sustentar o 
artigo, ao menos fazêl-a vacillar um pouco em 
sua opinião. 

Sr. president~, quando ao principio fallei, disse 
que preferia a di;; posição da legislação vigente pela 
sua simplicidade. Em verdade, com a doutrina da 
legislação vigente nós temos já uma classe formada, 
da qual podem-se tirar os officiaes da guarda nacio
nal porque quando o governo quizer nomear 
officiaes da guarda nacional nada mais tem a 
fazer senão ir escolher entre aquelles que estão 
qualificados para eleitores. A camara sabe que 
com o novo processo de qualificação adaptado 
no projecto que approvámoa o anno passado fica 
:mu1to facil conhecer-se QU!'es são aquelles que 
estão em circumstancias de serem nomeados om.
ciae~ da guarda nacional. Pondere a camara que, 
a adaptar-se a medida o:fferecida pela nobre com~ 
missão neste artigo, seria indispensavel proce
der-se a uma qualificação especial dos indi
viduas habilitados para serem olficiae:e da guarda 
nacional, porque exige-se uma renda fõra das 
condições ou da renda do eleUor .• 

Mas dirà a nobre commissão qtte esta quali
ficação é facil; direi que é difficilima e peri
gosa. Difficilima, porque o governo se acharia 
em emb:traço~ q11ando quizesst., com alguma prom
jltidão, preenher .:ls quadros da otlicialidade dos 
corpos. A camara s•tbe que com a falta de dado~; 
estatísticos que temos para avaliar a renda de 
qualquer individuo, neces;;a~mente o governo, 
quaes·~uer que tossem os seus e~forços para 
c•)nhecer a renda daquel\es a que•n quizesse 
nomear officiaes da guarda nacional, havia de 
se achar muito ·contrarhdo com a falta destes 
dados. 

Mas dir·me-hão- qual aquelle que não tem a 
renda actualmente ?-A isto responderei que o 
f,lcto não serve de argumento; o governo póde 
uomear a quem lhe parecd que tem esta rends ; 
ma:> será muito harmonico com as intenções da 
cantara e da mesma commissão que fique ao 
governo o direito de conhecer se o iod1viduo, pelo 
lado da renda, está nas circumstancias de ser 
official '1 Não; a deixar isto a arbítrio, aconteceria 
que o governo consultaria outras qualidades e 
se descuidaria desta ; e depo1s de nomeado o 
official, embora alguem reclamasse, dissesse que 
esse nf!ic1al não tinha ret1da leg .. l, o governo 
repelliria qualquer tentativa a este respeito, 
dizendo que o acto est>\va cunsummado, que elle 
obrou de boa fé suppondo que c individuo tinha 
renda leg>~L 

Julgo portanto que, independentemente de qual· 
quer outra consideração , esta que acabo de 
emittir, a necessidadtl que trará a adopção deste 
artigo de uma nova qualificRção de indivíduos 
aptos para serem officiaes, qualificação que traria 
muitos embaraços, e que não está nas intenções 
da commissão; estl\ necessidade, digo, é bastRnte 
para qtJe me incline a preferir a doutrina da 
legislação vigente, que, além de ser igu~~ol, de 
ser mai>~ barmooica com as nossas instituições, 
tem a vantqgem de &flr mais simples, de mais 
facíl execução. Voto portanto contra oartigo. 

A discussão fica adiada pela hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

ORÇ&li!ENTO D4 RECEITA. 

Continúa a diacuaa11o do orçamento da receita 
com as t>mendas apoiadas. 

o ar. SoQ:r.o o OUvolr~ :-Padi a pala
vra especialmente para reRpondt~r a dous nobres 
deputados, um pdla provincia de Pt~rnambuco e 
out~o pela da B"hi~&, que fizerllo muito inexactas 
apreciações do augm~nto da renda que tem tido 
a aUamdega do Rio de Janeiro depois que se 
acha em vigor a nova tarHa, que principiou a 
ter execução em Novembro de l!:lU. Antes porém. 
de responder a estes dous nobres deputados , 
farei algumas refiexões em resposta a outros dous 
nobres deputados pelo Piaully e S. Paulo, que 
tizerào alguns reparos, jà sobre o trabalho da 
commissão de orçamento , jã sobre a indevida 
apreciação do orçamento da receita do imperio 
para o anno futuro. 

A commissão não acompanhou o seu trabalho 
de um extenso relatorio como nos annos ante
riores se tem feito, porque principalmente quiz 
acompanhar o pensamento .:la camara ou o que 
a casa tem fe1to na votação dos orçamentos 
relativos a outros ministerios. O seu trabalho 
redu~ se a muito pouca cousa : pelo que diz 
respei\o á decretação da despeza, fez alterações 
para mais ou para menos que constavão do novo 
orçamento apresentado, e além disto, fez uma 
diminuição na verba dos juros da divida interna 
de 448:0008. e uma diminuição de maia de 100:0006 
na differeoça do cambio. Não havia mais alte
ração a fa&t~r aeoão praticar o mesmo que jl se 
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tem feito nos annos antecedentes, isto é, _con~inuar 
a niio votar cs fundos para . a amorLlsaçao_ da 
divida interna e externa, e· 1sto pelos mot1vos 
que têm sid,, apresentados nos an~os antec~
dentes. Ao,;sentou portanto a commts~ao. que nao 
havia cnusa nova a apr~sentar, pnnc1p1o nttv~ a 
elucid;~ ~, e que bastava apresentar as reducçoes 
qu~> propóz. . . _ . 

Quanto á inde_VId>l aprectaçao da r_PCPitll, .a 
coam1is~iio, seguwdo o ex•>nlplo que se mtrvduz10 
na lei do anno passado por emendas do senado 
approvsdas por esta cantara conf,nmou-se com o 
orçamento da receita apres~ntado pelo tbesouro, 

da nova tarifa ou tinha tido um au~•nenlo inferior 
ao sugmento qa:e apresentavão outras alfand~gas. 
Um n.,bre d ~pubdo por Pernambuco attribuio este 
.:ft'teito ao excess·• da tarifa, tanto que mandou a 
em.-ndR a m-'sa pata que a tax:< de 30 p<•r cento fosse 
rt-dazida a 25 por cento. Outro nc.brA deputado niio 
sei se attríbolio este eft'dito a. má :fiscalisação ou 
n exc~sso de contrabando ; o que é certo é QUe 
os dc.us nobres deputados enganárão-se inteira· 
mente nos seus calculas, uem sei mesmo qual 
foi o terlllo de companção <JUe elles tomárão. 

O nobr~ d,..pntado pela Bahia di,:;se que a alfan· 
degu do Ri'> de J,.neiro, ()epois da execução da nova 
t .. r,fa, apresentava unicamente um augmento de 
!)vi) e tantos cont.:~. quan·io a alfandegada Bàhia, 
cujo r.;ndimento era urçado por menos de metade, 
aprllsenLt'l.ra um augmento de 1)()0:000$000. 

a excepçào de duas untcas VHhlls, com as quaes 
elevou a receita rle 24,SOO:OOOS. a 25.~:000~, 
isto é, rnais 200:0')()$. Estas duas alteraçotS ~<BO 
uma de 20:000S na venda aa polvora, e outra de 
180:0(\QS no ' ?edionte do;; geof:rns que navegiio 
com cartas de guia de um::.s para outras pro
vincias do imperio, sobre o que houve um engano 
da parte do thesour•> en1 orç~r esta renda em 
20:0008. quando ella tem rend1do muito perto 
de 200:0005 em anno !Interiores. Em tudo o n1a1s 
a commis:>ão adoptou o orçamento do thesouro, 
posto que conheceu que este orçamento não era 
exacto a respeito dt~ muitas verb>~s. Não pedia a 
commissão entrar no exame det11lbado de todos 
os artigos, porque lhe faltavão alguns dados 
necessarios : teria para isso de compu\sar todos 
os documentos que fnriin presentes ao thesouro 
das ditrerentes repartições do imperio, e pelos 
quaes o tllesouro de regulou:_ teria d_e apresentar 
uma serie de emendas que nao trarrao vantag~m 
nenhum. A renda da alf110deg~t do Rio de Jo~
neiro, por t-xemplo, está orç•da em 9. 641: OOOS, 
o que é muito t>xcessivo, P•)rque no acno corr .. nte 
que acaba no fim dest~> m• z a a\f,.nd~g-a do R10 
de Janeiro sõ terá dado 8,300:0008 a 8,400:0008; 
portanto não se põde contar com uma receita 
de mais 1 200,0008000 p;ua o annn .-ep:uintll. 
M~s nas r~ndas das alfandcgas do Rio Grauue 
ha uma diminuição consideravel, porqutJ .., or· 
çamento do thesouro dll para a~ tres alfandPa·•s 
daquella provincia, · cre10 que 1,8·18:000$000, 
entretanto tenho aqui uma not11 do que tem 
rendido as duas nl!and<!~:as do R1o Gr«nd~> do 
Sul e S. José do Nortt1 att! o fim d" Maio 
deste anno, isto é, em 11 mPzes : pur esta n~ta 
se vê q~:e estas duas alft~ndCJlRS têm rPndJdo 
1,612:0008, faltando o rendimtmto dP,.te ultuno 
mez, qu~ sem duvida deve •·rç~t.r por 200 e tantos 
contn11. Aqui temos nós desti\K duas alfaud~ga11 
1,800· OOOS, faltando o re••dtm~nto da de Portu 
Alegr .. , quA regula por 200 e tant•>"· e talvez 
300:0008. Mas se uas lllfand~>gas do Rio Grande 
ha excesso de outro tanto ou mais, creio que 
esLas co usas se com pensão; ~eguindo o pregresso 
natural das rendas, comparando-as com o que 
se arrecadou nos annos anteriores, creio que 
a commissão procedeu com cautela, com alg~ma 
exactiJão approximada, tanto quanto é poss1vel 
P.m taes objectos par~ orçar a renda total em 
25,000:0008, náo se occupando em fazer emendas 
as dift'erentes addições, mas considerando unica
mente o todo da renda do anno. Não foi port•nto 
porque a commissão não tivesse tomado o trabalho 
que lhe pertencia de examinar as verbas do 
orçamento para dizer sobre ellas o que entendesse, 
para conhecer.se estavào npproximadamente ex
setas: a commissào tomou este trabalho, mas a 
conclu•ão que tirou foi que não valta a pena estar 
a corrigir cada uma daa inexactidões que pudesse 
achar nos artigos da receita, mas sim considerar 
a renda no todo. 

A respeito do rendi~ento. da al~andega do Rio 
de Janeiro, e dos eft'ettos produzidos pela nova 
tarifa. dous nobres deputados que tocárão nesta 
materia apresentárào observações com as quaes 
tendiào a !azer crer que a renda desta alfandega ou 
qão tinha tido augmento algum d~pois da adopção 

O Sa. JuNQUEIRA: -No anno civil. 
O Sa. Sooz.\ ~: OLtVEIRA:-Ora, eu apre;;ento 

lia nobrA deputado o rendimento da alfandegado 
Ri ·> de Janeiro: no anno de 18-!0 a 41 foi de 
7,336:0005: no de 1811 a 42 de 7,437:000$. no de 
1813 a 4! 7,002:000S. Eu direi a razão por que 
não contemplo o ann•.> de 18-12 a 48. 

Seria n.ais conforme com os principias tomar 
o termo médio dos quatro annos Rnteriores, e 
então daria um termo médio de 7,075:0008 ; m:lS 
eu não t•>mc esse termo médio, tomo sim o tPrmo 
médio dns; tres annos ruaior.;\l anteriores. Este 
termo médio é de 7 ,250:000S. Eu não contemplo 
nem se põde contemplar o anno de 184! a 1845, 
porque foi o anno em que a tarifa print:ipiou a 
ler execuçii.o, e ~om qne a nlf ondPga do Rio de 
Janeiro rendeu 7,800:0008. Nàl) põJe strvir para 
termo de comparaç•lO, porqun é incontestavel que 
a tarifa produzio effeitoR antoll: A dPpois do ser 
executada. Os effeit<lS qul! procluzia antes do 
principiar a ser eltecuta1a, e dapoi~ da publicação 
feita com a llllte~:ip>~ç,io necess•trill, (,•i anteclpRr 
uma gra•,de paa-te ola rec"lita futura. E>~la anto· 
e1paçào niln se Vllrit\cnu t!Õn;ento subre o,; m~<zes 
d:> anuo ll.nnnceiro, .,m que a Larifll princ\JiiOil 
a ttlr ex,.cuçi\o: m>atl fo1 1~ntoc1paçilo ainda Robre 
o anno ünanceiro t1egulnt", qne ó o actual. Buta. 
con~lderur quo uo11 tres .. u <lU<I tro m,.z~e ante· 
dor·•~ ó. execuçlio da t.,rifa, a altandega du Rio 
dt! Janeiro ruud,;u tiOO e l,llnto!l a mil conto~ ttiQ 
cad11o mez, para rll< C<)Ohtl"-"r Qlltl t'tlte .-xc.,••o 
considerava! !ui r<lndll ante~ipaJa não aó sobre o11 
mf'ze .~ do anno financeiro em que priueipiou a 
s~r ext~cuta<la a tarifa, C•lmo subrtt o anr.n 1ln1m· 
ceiro seguinte. N~m dtl ouLra m>~ntlira podia 
apresP.ntur--~ um au):!rn-rtto •Je renda tão graude, 
passaudo a renda dd 7,200 e tantos cont<>S n 7,800 
senão por antecipação da reudn. Portanto, não 
devem os nobres deputados too1ar por termo Je 
comparação a renda .:la alfandega no anno finan
ceiro de 1SH n 18-15, como fizerão. Ora, tomando, 
como se uevo tomar, por tero1o de comparAção 
o termo medio dos tres maiores annos financeiros 
antes da execução da uova tarifa, acharáõ os nobres 
deputados que a alfandega rendeu 7,200 contos ; 
parece-me que para 8,400 contos, ou talvez 8,500 
a que chegará este anno :financeiro . que _acaba 
neste mez, o augmento não é de 5,000 e : tantos 
contos, como dis:;e o nobre deputado, mas sim 
de 1,200:000$. 

O Sa. JuNQUElBA dá um aparte. 
O SR. Souz.A. E OLIV&:Ia.A.:- Estes calculos são 

para todas as provindas, nós temos no orçamento 
o rendimento de cada um:1 alf~tndega das provin· 
cias, desde 1839 para cá. O nobre deputado 
~bandona os dados om.-:iaes para o anno .finan
ceiro, e toma outros que não sei quaes forão. 

O SR. JuNQ17EIRA:- Tomei o anoo civil, porque 
o anno .financeiro não estava acab11do. 

O SR. SouzA E Or..tVEiat.:- Está acabado, faltão 
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seis dia!>; na alfandega do Rio de Janeiro temos 
um rendimento seguramente de 8 400 e tantos 
contos, que talvez chegue a 8,500 co~ tos; compare 
o nobre deputado com o termo mediu dos annos 
antece•1ente;;, de 7,200 contos, e ·.eja se tem havido 
augmento de ren·ja. I!:' preciso que o nobre depu· 
tado note que as alfandegas do Rio Grande do 
Sul .têm tido_ um consi<terllvel augmento de renda 
de 1~portaçao, porque antigamente pr<Jvião-S•3 
quast exclusivamente dos generos do c.msumo 
estrangemJs no mercado do Rio de Janeiro. A 
afiluencia do commercio directo para alli ha pouco 
ma1s de _um anuo tem sido t;io consideravel, que 
n~c~ssanamente devia diminuir a irnportancia dos 
d1re1tos de .:onsumo e de imf)ortação no Rio de 
Jane~ro, porqu~ t~do quanto se cons<:~me hoje alli, 
P"gando os duettos de consumo, consumia-se 
antes pagando aqui esses direitos, e inllo depois 
com carta d~ guia para o Rio Grande. 

Eu tenho aqui o relatorin do inspector da alfan
dega da cidade do Rio Grande do Sul, pelo qual 
s~ vê que o valor total da importação de 18!4 a 
4<> foi 5,4!4:0008 a saber : directamente de portos 
estrangeiros 3,478:0008, e dos portos do Brazil 
com cartas de guia Q,266:000S, quando anterior
mflnte o que acontec1a era o contrario disto; o 
valor das mercadorias importadas ao Rio de 
Janeiro e de outros portos do irnpoJrio com carta 
de guia era muito superior ao valor das merca
do~las import11das directamente de portos estran· 
getros. Portanto, se, apezar tlest>t diversõ.o dfl 
commerciv directamente para a província do Rio 
Gra~de do Sul e de antecipação da receita que 
not"l_, apresenta-se amda a alfandega do Rio de 
J ane1ro com um augmento de r~'nda depois da 
adopção da tarifa de m>~is de 1,200 contos, como 
póde o nobre deputado d1zer que não h11 proporção 
entrfl este augmento e o au~~:n-1ento que apresenta 
a alfandeg>\ da Bahia, que é de 600 contos? Eu 
tenho demon~trado que fnrão muiLo inexactos os 
calculo~ do nobre deputad~'-

q SR. Ju~QugtRA:- Mas a importação aqui foi 
ma1or. 

O Sn. SouzA E OLIVEIRA :- Não posso dizer 
exactamente agura, ma,. tssLimo que apresente 
e,.;te rP.sult~do. O nobre d&pntado como sabe da 
svmml_l da tmportaçào? Pelos mappas estatísticos: 
e aqulll•J <fUe vai aos Oiilppas estatistic .. s é tles
p~chad.ls ll!lS alfandPgas, p;o~ou us tlir.,itos, logo, 
na., PH"SOII yor <:ontrabbndo. Esti1110 muito que ,,s 
<lados e,;tull,tiCOti, que os mappa.s da. import.!ç:'io 
apr.;sentem um augmento :ie im ··ortaç:io snp•<rior á 
dos anuo,; allti'I!.;Jeutes, po~rque isto d·•slróe o que 
o. uuLre deputado d1s,e, qo1e es~a différ.,nça con· 
Blderavd que achou era proveniente de grnnde 
contraban.io. Eu não duvicto, e seria até unbecil 
se o quizesse uegar, que no Riu de Janeiro se 
faz contrabando; faz.se em to~a a parte du mundo, 
e em um porto como o do R10 de J •neiro, com 
o~ meios m~o.s e ~nsufficientes de fiscalisação que 
nos temos, e mevttavel o contrabando. E' preciso 
que o nobre_ d~putadoJ considtlre que a despeza 
d~ arrecadaça<J na alfalldPga du Rio de Janeiro 
nao excede a 2 1/2 •/• : não se pôde pois C•lm tal 
de~peza de arrecadação evitar o contrabando no 
porto do Rio de Janeiro. 

O nobre lleputado por Peru&ITibuco que tambem 
fez observaçõo;s sobre o mesmo vbject•J, argu
mt'ntou com os dadvs apresentados, ou com o 
calculo feito . no relato rio do anno passado do 
nobre Blt·min1stro da fazenda, no qual se dizia a 
taxa geral dos direitos era 20 •/o, e a renda d~s 
alfandegas era tanto e augmentou-se a 30 •/o ; 
deve a renda púr consequencia ser de mais 50 
•/o •. Senhores, no anuo passadú fui eu até o pri
meirO a contoJ8tar este calculo do relat••rio do 
nobre ex-ministro; houv., equivoco em apresentar
se. um. tal calculo, elle é_ complet_amente tnexacto, 
pnmeuamente porque nao se ehmino11 a somma 

das merc!l.dorias. que pagavão já 50 •/o, e que 
não tiverã'l mais augmento alg•tm, cujo valor 
excede a 3,000 contos: é tambem mexacto, porque 
não se contemplou a somma das mercadorias que 
ficárão pagando 25 •/o, e só tiverão um augmento 
de 5 "fo, nem a somma das mercadorias que 
ficarão pagaado 20 °/o, 10 °/n e menos. Bastava 
esta consi.ieração para mostrar que 'este calculo 
é inexacto. Accresce mesmo) quanto ás mercadorias 
que pagavão 20 •{o, e que ficárão pagando 30, 
que n:'io se deu o augmento de 10 na porcen
tagem. Eu já tive oc~as:<io de observar isto no 
anno passadu, talvez um pouco de passagem, e 
por isto não ficasse em lembrança. A commissão 
encarre~ada de fazer a tanfa ( de que eu fui 
presidente), teve n11cessid:1de d., não illudir o 
governo, teve necessidade de apresentar as ava
liações exactas dos artigos, para o governo saber 
com quanLo tributava um artigo, para q11e não 
illudisstJ o corpo legisl .tivo quando sujeitasse a 
tarifa á sua approvação. Havia artig.Js que estavão 
tiio altamento avaliados na pauta, que já paga vão 
2!, 25, e até 26 •{o. Eu citarei as mantas de 
algod;io ri se 1das, essas m11ntas que ordinaria·rnente 
se comprào para os e~cravos: a avaliação da 
pa11ta, s<•bre a qual se cobravão os 20 •/o, era de 
!3.10 ré1s por cada manta, e paga v,, por consequen
cia c:1da uma 168 réis; mas veudendo-se ellas no 
mercado por S50 réis, é evidt>nte que uma tal 
avalhçào era excessivamente alta. A commissão 
portanto apre~entou W\ tarifa a avaliação deste 
genero approxionada no ver.iadeiro valor delle 
no mercadJ, <.!U•i foi de 700 réis; deduzindo-se 
de 700 réis a t11xa de 30 •j., esta ficou em 210 
réis por cada maola. Se nao h·•Uvesse esta ava
liação pagaria-se por cada manta 252 réis, e então 
est~ artigo não fi~aria pa~ando ao 0 /o como o 
governo entendeu que devia ticar pagand<:~, mat~ 
pagaria realmentFl 36 •J•. Nas one• mas circurn
stancias est •v à•> al! me1as d<J algodão ordinariil.s 
para homens. A avaliação sobre que >~e cobravão 
os 20 •/o era de 5S:2JO 11 duzi.t : a uova avaliação 
apresonta•ia foi de ·1SOOO. ura, se o verdadeiro 
valor do arLigo devia ser 48000 para cobrança do 
direito, como se veriftcuu peh•s pr11ços do mercado, 
se;::uc-se quo cobrando ·S<l 20 •/o scbre GS:WO, 
cobravào· se 2G 2/10 •/o, e n•io 20 •/o. 

O g.>verno omtblldP.U que eKte urtigo devia ller 
inclu1ào na clas~e doJS que tmhito d~ pagar 3() •/0 ; 

mas a commiss:io Je~viol apresentar a avaliac;tio 
~Xacta pam .(.,lia Sfl <l>idUZir OS 30 oj.,, porqUIJ dei· 
X!l.n•lO a mo1sma ticari:to> paga:dn :3\J, 3 "/•· Sol a 
commiss:il> 111iO pr.Jccde.ssoJ d~s>~a mHudra, llluJiril\ 
o goveruo e fana com que o govern<J illu·hsse a 
camara dos oloputa,tus. So o governo d1ss~sse á 
coUlmissào -tal artigo Jevol S<lt' tributado com 
30 •{0 , examinai o s~u valor para subre elle So! 
cobrar os 30 •/o -. e a comuussão pegasse neste 
anig•) que valia lCSOOO, e o apresentasse cum 
urn:4 avaliação de 15$000, fizesse a conta da 
taxa dtlduzida da~·~elle valor, o resultado seria 
ficar o artigo tributaJo com 45 °/o, e não C<lm 30. 

A commissão aão pôde deixar de cumprir com 
esta obrig<~çiio, de corrigir os .excessos de algumas 
avaliaçõ•Js, excessos procedidos de esptrlto de 
proteger <1lgumas indttstrias, ou do desejo de 
augmentar a renda das alfandPgas, que com 
eff~ito se augmento:t com as refurm~s. com as 
alterações que ha tres annos se tinhiio feito 
constantemente nas pautas. Ora , ist•l que se 
deu nestes dous art1gos, que eu notJi, deu-11e 
em 11ma grand•} parte de. outro:<~ artigos, e em 
bem po11cos o augwento fvi de 10 %, até por· 
q11e ereio qu.e foi em lS.U que o govemo tinha 
por uma purtana mau dado augmtlnt' _ 5 •/o a 
tod ts as avalia~õ~s cx1sten•,-.s, o que dilVa err. vez 
de 20, 21 por centv, " portanto só por effelto 
desta p•>rtaria o augmento f<.~i de 9 e nâo de 
10 por cento. Houve necessidade de corrigir 
as avalíaçõtls ex~essivas como Jpostrei , e po-
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tanto é preciso ter em co_!lsideração o esta~o _da 
pauta anterior, as correcçoes que nas avallaçoes 
della se fizerã.o para avaliar verdadeiramente 
o augmento de renda que Sfl deve esperar 
da tarifa. Não calculemos pelo algarismo de 30 
por cento, ~ de 20 por cento, porque é certo 
que muitos- artigos não pagavào so os 20 por 
cento, já pagavão 24 por cento como as mantas 
de algodão, e 26 como as meias de algodão
Quem tiver entrado no exame detalhado destas 
circumstancias ha de reconhecer que o augmento 
que apresentão as alfandP.!ZaS em sua renda 
depois da adopção da tarifa é um augmento 
razoavel e proporcionado áquelle que se fez na 
quota dos direitos. 

Dirigir-me-hei ainda ao nobre deputado pela 
Bahia sobre um documento que elle apresentou 
á casa relativo a despezas de porto em Inglaterra. 
O nohre deputRdo apre~entou uma conta das 
despezas feita:11 por um nayio brr.zileiro s:~bido 
da Bahia ps.ra Londres. acompanhada de uma 
nota de um corretor de navios d"quella praça, 
na qual se diz que o accrescimo da despe:r.a que 
se nota, provém dns maiores taxas de pharóes 
que pagou este navio por ser e11trangei.ro, vist'? 
que tinha acabado o tratado com o Brazll. Daqu1 
concluio o nobre deputado que acabadü o tratado 
eom o Brazil, o governo inglez tmha lançado 
maiores dirf)itos sobre navios brazileiros do que 
sobre os seus proprios, e desenvolveu logo o 
nobre deputado a sua costumada ogeriza contra 
os tratados. E11 disse que est~ facto ~rovava a 
necessidade de tratados de reciprocidade, como 
eu tenho sempre sustentado, isto é, garantindo 
simplesmente a igualdade de tratamento, quer 
para navic:>s quer para mercadorias ; eu disse que 
este facto provava 1\ necessidade de celebrarmos 
tratados sob e~t~s prin::ipios, e o vou pro,· ar. 

E11 direi que o governo in11:lez não fez innovação 
alguma : o pagamento de pharóes na Inglaterra 
não é renda do estado ; a maior parte de pharóes 
alli existentes forão feitos por emprt:zas parti
culares por lndividuos ou por associações, por 
contractos autorisados por alvarás, ou o que 
elles chamão letters patent, ou por actos do 
parlamento. Neste~ coutractos d<l emrreZBi erào 
os emprezarios autorisados, ou antes ('stipulava-se 
a tax.a que t'S emprezarit·S cobrarião do~ navio!<, 
ou por navio, ou nor toneladas, porque isto 
diversifica, e em todos elles se estipulava uma 
taxa maior sobre us navio:~~ estrangeiros do que 
sobre os britannicos, esse direito ern quasi sempre 
o dobro para os r~avios estrangeiros. Quando o 
governo ioglez eutrou em tratados de reciprocidade 
COII\ a Prussia e UI 1S23. com a Dinamllrca, com 
Hamburgo, com a Suecia, con. o Brazil e com 
-varias outras nações, nas quaes se estabeleceu 
que os navios inglezes paganàú nos portos deEOsas 
outras nações o meemo que pagassem os navios 
della~. e que da mesma maneira os navios dellas 
pagariiio nos portos britan,lic"s o mesmo que 
pag"10sem os navios inglé?.es, teve o governo inglez 
de indemnisar os empreza~ios particulares da dif
ferença entre taxa imposta sobre os navios es
trangeiros, e a imposta sobre os navios inglezes. 

A somma destas indemnisações no anuo de 1832 
montava a 32, 135 libras, ou 330 e t•lntos contos 
que o go>erno inglez pagava da sua b(olsa aos 
emprezarios particulares dos pbarões como in
demniKaçiio daqneila ditr~rença para Rarantir 
éq uellae naçõta com quem ltz os trat111los de 
reciprocidade 11 f>j;tipulada i~ualdade d" trat~t
rnento. Se o Dobre dtputado quer vér it~to, 
procure no diccionario commrrcial de Me. Cul
locb o arugo lig?lthoust, e verá e.ta aomma dada 
até 1832. Port.auto, ihtO cuatava ao governu ingltz 
uma des_peza de 40 a 50:0008 annua*'ll de ín
demnisaçoea. Acabou-se a tratado com o Braz\1 ; 
o qne queria o nobre deputado ? Queria que o 
iOVerno inglez ps~taese essa düierença sem ter ga· 

rantia de igualdade de tratamento, principalmente 
tendo-a elle procurado, e tendo·se-lb~ recusado? A 
consequencia foi que, restabelecendo-se as cousaa 
pelo acabamento do tratado, continuarão os em
prezarias a cobrar a taxa diffetencial sobre os 
nossos navios. Ora, daqui o qnP- de~ia o nobre 
deputado concluir é que é de al~uma conveniencia 
celebrarem-se tratado" de reciprocidade ; o facto 
o devia levar a es~a conclusão, que é de algum 
interesse para o paiz ; mas o nobre deputado 
tirou uma conclusão opposta. 

Senhores, eu fui sempre contrario a esta idéa 
de tratados de conce~são de favores r6ciprocos, 
fui sempr6 contrario o esta idéa, e combati-a 
m~>smo pela imprensa, quando um membro do 
ministerio de 20 de Janeiro disse nesta casa que 
o gabinete não duvidava celebrar um tratado 
com a Inglaterra, no qual se lhe concedessem 
favores e vantagens, se a Inglaterra nos conce
desse tambem iguaes vantagtm'l e iguaes favores 
em comp~nsaçã.o. Eu combati a possibilidade de 
se apreciar esta compensação de vantagens e 
favores - mas eu sustentei a necessidade de faze
rem -se 'tratados que garantissem a igualdad~ de 
tratamento, isto é, que os navi<.JS braz1le1ros 
paguem na Inglaterra aquillo que pagarem .os 
navios inglezes e vice-ve~sa, que as merca.donas 
inglezas paguem no Brazll_ o que pagarem 1guaes 
mercadorias de outras naçoes. que as mercador1as 
brazileiras paguem na Inglaterra o mesm.::. que 
pagarem iguaes mercadorias de outras nações. 
Eete é o principio,segundo o qual convém fazerem-se 
tratados, e que elles têm sido feitos moderna
.Uiente, e a legi~lo.ção d•~s pau:es commerciaes 
tem tomado providencias para que nenhuma 
nação possa hoje fazer tratad.os afastando-se destes 
principias sem ferir-se a s1 mesma. Em vez de 
se apoiar esta idéa, tem-se Rritado contra os 
tratado~. Então dizia eu: - Nào devemos pedir 
â Inglaterra nenhuma r><ducção de dirtHtos para 
os 011ssos productos; estas reducções a Inglaterra 
as fará por seu propriu interesse, pela n"ces
sidade de seu commercio e de sua mRr1nha 
(apoiados): não devemos conceder favores para 
que ella faça uma cous_a que é do s~u proprio 
int,,resse fazer : nós nao tentos !'enao e-sperar 
estas reducçõt>s. e ;:llas viráõ muito em breve: 
o QUe temos de fazer é garantir-nos por m•,io de 
um tratado, que e~tas reducções sejãu ext~nsivas 
aos nossos productos para que não se f11çi\o em 
proveito de outros, e não dtl nós. - A10sim !lrgu
mentava eu ha uns poucos de annos : e o que 
aconteceu ? Que P.Stas redu.:çõ~s ti verão lugar, 
q11e o governo inglez tem feito m~itas reducçõe>1 
depois dessa época paua cá em diversos artigOs 
importante~ : mas a mai~ importante uos direito:~ 
sobre os assucares e~Lrangeiros nàll comprehenden 
o nosso assucar por falta de trata:lo como eu 
quero que se faça. Eu estou persuadido que esta 
clausula que vem no bill da reducçáo d~>s Jireitr's 
dos as~ucares estrangeiros, que esta <!lausala que 
faz com que nãü S<: comprehenda nessa redllcçào 
o assucar produzido P<>r braços escravos, não é 
seni\o uma arm~ que o gover .. o inglez se reservou. 

O Sa. JuNQUEIRA :-Estabeleção-se direitos diffe
reociaes sobre as mercadorias estrangeiras. 

O Sa. SouzA. E OuvEiru..:-Eu f11i quem apre
sent<oU aqu1 no anno passado um artigo pariA 
direitos differenciaes soore certas manufacturas 
inglez11s, mas os d•reitos ditrerenciaes não são 
senão uma medida de represahM para ohrl~ar o 
gov .. rno contra quem ae empreg·• n deeietir 
dayuillo que 011 motivou. Ore, tJesde que por 
meto do tratado 111 olltem eall& deRtatencta, que 
nece~aidsde h a de empregar' a direito• dift'eren· 
elaes, que 1ilo espada• de duua gume•, que fdrem 
ambaa aa parte• T Quando propuz 111\1!1 artigo 
no anuo passado. confessarei que tl"Fe em d•ta 
fazer o goveroo Lomar uw:• deliberaçlo a eat.t 
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respeito. Se o governo fnglez tem apresentado 
difiiculdades para se fazer um tratado debaixo 
dos principias que acabo de 6Xpõr, então o go
verno brazilciro merece censura por não ter ainda 
usado do direito que lhe foi concedido, de lan~ar 
direitos differeociaes sobre suas manufacturas ; 
mas se esteve da parte do go-ç-erno brazileiro a 
recusa de celebrar-se este tratado, então o go· 
verno brazileiro não tem motivo bem justifil"ado 
para lançar esses direitos differenciaes. Uma vez 
que o governo inglez tem offerecido a garantia 
da igualdade de tratamento, e o governo brazileiro 
não a aceita, não deve lançar mão de direitos 
difrerenciaes, porque elles não devem ter por fim 
seuão obrigar o governo que oa motivou a desistir 
do motivo que deu p'llra elles. Quando esta de · 
sistencia se offerece por meio de •1m trata.Io em 
que só essa garantia se estipule, não se deve 
lançar mão de uma medida que, como já disse, 
é espada de dous gumes. O assucar do Brazil foi 
privado, pela clausula do bill, das vantagens da 
reducção feita; mas não aconteceu o mesmo com 
os Estados-Unidos e Venezuela, porque tendo a 
Inglaterra tratados de commercio com os Estados· 
U11idos e com Venezuela, nos quaes se garante 
esta igualdade de tratamento, não obstante a 
clausuln do bill; os assucares dos Estados-Unidos 
e de Venezuela são admittidos nos portos britan· 
nicos com a reducção de diro:~itos novamente feita. 
A' vista disto o nobre deputado que é represen· 
tanta de um~ província productora de assucar em 
tão grande escala, não reconhecera a necessidade 
de semelhante tratado ? 

O Sa. JI!NQU&IRA : - Reconheço o contrario. 
O Sa. Soou E ÜLIVEIB4 : - Contra este modo 

de argumentar, não vejo recurso. 
O SR. JoNQos:uu. : - Eu responderei. 
O Sa. SouzA E OLIVEII\A : - E11 estou mostrando 

que os tratados debaixo deste ponto de vista são 
vantajosos para o paiz, e é uma necessidade 
para a Inglatflrra que e>~sas reduc~ões continuem 
a Her feitas. Ainda no anno passado, no discurso 
d~ corôa na abertur11 do parlamento, a rainha 
recommendou novas reducções de direitos ; ess~s 
reducções estão nas necessidades do commerclo 
e da matinha brilannicll ; elles se hão de fazer, 
e nós o que precisamos é garantir · nos qtJe todas 
sejlo exten~ivas aos nossos productos. Eu estou 
pert~uadido que esta clausula do bill não foi senão 
uma armu deixada ao governo para negociar um 
tratado com o Brazil, e estou persuadido disto 
não só porque o govtlrno inglez tem senso bas
tante p11ra conhecer que esta arma não diminue 
o commercio de escravos no Brazil, como se in· 
culca, como porque vejo que o mesmo ministro 
que apresentou este bill annunciado por elle ao 
parlamento já algum tempo antes, foi o mesmo 
qu.,, depois de têl-o annunciado, mandou ao Brazil 
um embaixador propõr um tratado cnmo eu quero, 
pelo qual ficava elle obrigado a fazer extensivas 
ao assucar do Brazil qs reducçõ.,s annunciadas 
por elle. Se elle tinha annunciado a reducção dos 
direitos do assucar, se depois de annuocial-a ao 
parlamento, mandou ao Bra:til um embaixador 
propõr um tràtado pelo qual essa reducção havia 
d 9 ser extensiva ao assucar do Brazil, é bem 
:• ao:ifesto que não estava na mente do governo 
inglez deixar de fazer estas reducções extensivas 
ao. assucar do Brazil uma vez que obtivesse a 
igualdade de tratamento que procurava. Consi
derando este facto niio vejo · que haja difliculdade 
em restabelecer as causas no ponto em que devem 
estar, em ter igualdade de tratamento para os 
noaaos navio!i e p11ra os nossos generos uma vez 
gue ae garanta a igualdade de tratamento que a 
ln~tlaterra ·procura obter. 

Tenho coilcluldo aa observações que me propti% 
a fazer em reapoat.a aoa ·nobres deputadoa. 

TOIIO I 

o Sr. Junquet-ra:-Sr. presidente, eu volto 
â discussão, pua o que niio tinha desejo; porém 
sou levado a h;to porque tenho de responder ao 
nobre deputado pelo Rio de Janeiro, relator da 
cornmissão, o qual na seu discurso que acaba de 
fazer contrariou algumas proposições minhas que 
eu tinha proferido no discurso que fiz antecedeu
temente Os pontos em que elle funda essa con· 
trariedade forão que eu tinha sido levado por 
intormações inexactas relativamente ás rendas das 
11lfandegas. Fallou depois da pauta tambem em 
contrariedade .ias minhas idéas, porque eu sus
tento a necessidade na protecção por meio da 
pauta: eu explicarei como entendo esta protecção ; 
e ultimamente referia-se a um facto que eu trouxe 
á casa eobre a sabida de um navio brazlltliro para 
Londres, relativamente aos direitos fortes e extraor
dinarios de pharóes e de porto, que o nobre 
deputado attribue o termos de pagai-os á nossa 
incuria, de não termos feito trat(ldo com a nação 
ingleza, do qual tratado, disse elle, deviào ter 
resultado grandes vantagens, e especialmente a 
respeito do consumo do nosso assucar. Eu tratarei 
de ju>~tificar quanto puder as minhas idéas. 

O nnt>~e deput11do, a respeito das rendas das 
alfaudegas tomou por base o termo médio do ren
dimento de tres anuos, combinou com o anno 
financei!O actual qu.; ,;stá a ftnalisar, e disse que 
dava um augmento de renda de 1,200:0008 a 
1. 300:000$, e que iseo era bastante Usongeíro. Eu, 
tomllndo por . base o calculo do nobre deputado, 
digo que, combinando a renda da alfandega do 
R!o de Janeiro com a da alfandega de Pernambuco 
e da Bahia, do meamo anno fiMnceiro, não cor· 
responde á renda que devem dl\r, e que aquellas 
alfsndegas derão em proporção de sea rendimento. 
As razões apresentadas pelo nobre deputado a 
respeito d11 alfandega do Rio de Janeiro procedem 
a re~peito da alfandega da Blihia e de Pernambuco, 
.A alfandoga da Bahia ficou limpa, não tinha ua: 
fllrdo para d:Jspachar , porque os negociantes 
calct\lavão, como disse o nobre deputado, com o 
augmento dos direitos, e no anno financeiro, estou 
prompto a .dizer que a alfandega da Bahia pro
duzia II}.ais de 3,000:0008. So:~ mais de 3,000:0008 é 
a renda daquella alfaudega, se é quasi igual â da 
alfandegll de Pernambuco, a consequencia é que 
devia acom"!lanhar na mesma proporção l alfandega 
do Rio de . Janeiro. 

O nobre deputado apresenta o commercio que se 
fazia p_ara o Rio Grande, e que agora diminuio 
de 2,200:000$ .... \udo isto não g11arda a proporção 
que devia ter a renda do Rio de Janeiro. Eu não 
quiz nem d'3via attribulr Isto â falta de ftscali· 
eaçito ; eu assento que é tambem a r~cllidade de 
contrabando que ha .oa bahia do Rio de Janeiro. 
Eu estou bem persuadido que as importações não 
diminuirão depois das importAções directas para 
o Rio Grande ; houve sempre augmento de impor
tação progr9esiva. A importaçiio em 1843 foi de 
SO,OOO:OOOS, e em 1~ de 33,000:000$: assim tem 
ido a importação· em progrtJsso. Note o nobre 
deputado que o Rio de Janeiro é o maior Cúneu
midor das fazendas de grande preço ; as fazendas 
ordinarias vão para as províncias ; aqui se fazem 
as grandes importações, e comparando a impor
tação do Rio de Janeiro eom a da Bahia, vejo 
que a da Bahia não chega a uma terça parte da 
importação do Rio de Janeiro. Aqui ha os grandes 
consumidores, e d~pois esta alfandega é alfandega 
de :Minas, S. Paulo, de :M>4tto Grosso, de Santa 
Catbarina e do · Espirito Santo, etc.; a Bahia é 
alfandega de ai só e de parte de Sergipe, por 
consequeucia não guarda proporção. Dit\Se o nobre 
deputado que é por falta de não haverem os dados 
sufficlentes que não se fiscalisa bem a alfandega 
do Rio de Janeiro; em todo o Brazil. estes dados 
falt.ào, mas no Rio d_e ~atieiro em mu(tó maior 
escala ellea são necessarios, porque . tambem !!> ... 
tnduatria ~o Rio de Janeiro eati maia adiantada 

57 
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do que nas províncias. Eu tive occasião de mandar 
uma emenda no anno passado para augmentar 100$ 
ao ordenado dos guardas da alfandP.ga ; mas disse 
o nobre dAputado que tOOS não valia nada. Ora, 
se com 500S o guarda não melhora, melhorará elle 
com 400S? Na Bahia os guatdas têm 4008 e nada 
mais ; porém no Rio de Janeiro os guardas terão 
outras propinas, mas na Bahia não ; um guard~ 
alli é o homem o mais fiscalisado que ha. Aqu1 
de certo não é preciso que se dêm aos guardas mais 
lüOS, porque elles têm mais do que isto. 

O SR. R. DOS S.u~Tos:- Quanto têm? 
O SR. JuNQUEIRA. : -Têm 400SOOO e mais as 

propinas. Quando eu cheguei á Bahia, disse aos 
guardas- propuz mais 1008000 para vós, sei que 
sois muito necessitados, que sois muito fiscali
sados.- (Tanto o inspector como o guarda-mór 
têm uma fiscalisação extraordinaria sobre os 
guardas que aliás cumprem com os seus deveres 
pela maior parte.) Elles disserão que elle~ pre
cisavão porque não erão guardas como sao os 
do Rio de Janeiro, que têm propinas. Por con
sequencia faltão os meios de fiscalisação que em 
toda a parti do mundo ha : apezar de toda a 
fiscalisaçào na Inglaterra raz-se o contrabando; 
ha companhias que se prepariio e organisão para 
fazer o contrabando. Eu estou persuadido que 
se se tomartlm providencias para que o navio 
traga 'para os armazens aquillo que elle trouxe 
do estrangeiro, ha de ganbar muito a renda. 
Eu estou persuadido que 2 1/2 por cento de 
arrecadação é a arrecadação ma1s barata que ha: 
ning11em póde arrt~cadar por menos de 2 1/2 por 
cento. Eu tenho por esta occasião dA lembrar ao 
nobre ministro que quando tiver de rt~formar o 
regulamento da alfanctega não lance córtes, como 
já algumas vezes se lançárão, nos ordenados 
dos empregados, porque isto desanima áqualles 
empregados que arrecadão n maior renda do 
e~tado. Porque a alfandega rende mais, tanto 
mais l!e diminue nos vencimentos dos empregados I 
Isto desanima a um homem de bem que se con
t«nta de viver com o seu ordenado. Nos E~tados
Unidos os guardas da alfandega têrn 2 d_ollars 
por dia· entre nós quer-se um h•Jmem mu1to de 
bem dan'do-lhe 400SOOO, quando 400SOOO não chega 
nem para pagar uma casa no R10 de Janeiro. 
Em lugar de se gastar 2 1/2 por cento com a 
arrecadação gastem-se 3 p<•r cento e pague-se 
melhor os guardas, e ;1 fi>'calisação melhorará. 

Sr. presidente, sou chegado á terceira parte em 
que tenho de responder ao nobre deputado pelo 
Rio de Janeiro. D1sse o nobre deputado que 
deven1os querer tratados com a Inglaterra. e <lU 
digo que não devemos ter trat«dos com a Ingla
terra. Par'!ce que o nobre deputaJo collocou este 
negocio de tal maneira que faz acreditar que os 
brazileiros são os culpados de não haver tratado, 
e que devemos pedir á Inglaterra que faça o tra
tado. Não sabe a Inglaterra qae o Brazil é o seu 
segundo consumidor, sendo os Estados- Unidos o 
primeiro ? Pois se tem tanto interesse em flUe 
consumamos suas fazendas, porque não nos trata 
com igualdade, porque não aJmitte os no~sos 
generos com os mesmos direitos que pagão os 
àas outras nações T 

O Sa. MEIRELI.ES :-Elles admittem o ouro e 
os diamantes, apezar de ser tirado por mãos de 
escravos. 

O SB. JUNQUEIRA. :-Ora, pergunto ao nobre de
putado qual seria este tratado t ·Se elle fosae 
tratar com a Inglaterra, se fosse um dos nossos 
plenipotenciarios, qual seria a base que elle 
apresentaria T 

O S.a. SATURNINO :-Isto já eu disse. 
O Sa. JUNQUEIRA :-Igualdade de tratamento ? 

A Inglaterra diz, por exemplo:-recebão as nossas 
fazendas com 10 ojo de direitos. 

0 SR. SATURNINO:-Isto não é igualdade. 
O Sa. JoNQUEIR.\ :-Então qual é a igualdade 

que de!ileja? Tal qual figura o nobre deputado, 
já se faz nas nossas alfandegas, é igualdade para 
todos : qualquer que veuba aqui, regula-se pela 
pauta. Hoje está tudo p.or igual. Se ha esta 
lgualdllde não precisamos tratados. Injustos são 
os inglezes comnosco, porque tratão a outros com 
maio • .;s vantagentl, e não tratão a nós como aos 
outros. Os inglezes não querem outra cousa senão 
reduzir-nos ao estado em que estavamos ante· 
riormeute isto é, que as fazendas inglezas sejão 
recebidas 'no Brazil por um direito que lhe seja 
conveniente, e tis-nos portanto nos embaraços 
e difficuldades em que nos achamos quando tí
nhamos o tratado. 

O SR. SA.TORNINo:-Nào propuzerão i::;to. 
O SR. JUNQUEIRA.:-Qucro saber o que propuze

rão, para oào fallarmos no ar, para podermos 
apreciar a justiç"' da Inglaterra qual é I Pennas 
de ave!>truz livres de direitos I Que vantagem I li 
(Risadas.) Note o nobre deputado que o algodão, 
como é genero de primeira necessidade para 
elles que são fabricantes, não paga direitos, e o 
café pag•l multo forte ; e o assucar dizem que 
é produzido vor b_raços escravos ;_e o ouro, os 
brilhantes e o algodao que tam bem sao produzidos 
por braços escravos I E os pacotes que vão para 
a C•lSta d'Africa, fabricados na In:zlaterra, que 
sabem que é va1·a e; te commerc10 ? l Onde estã. a 
igualdade apregoada pelo nobre deputado do R;o 
doj Janeiro? Ou eu so11 abstruso lrt.Sadas) ou nao 
a p•JSso entender. Reduza o negocio a termos 
claros, porque, apezar de tudo, tenho lido alguma 
C<lusa de diplomacia. E~se E'Stylo sybiliuo ao 
menos venha ter a cl'lridade d•• luz para saber 
o que é. O nobre deputado diz :-tratar igual· 
mente a todos-; quero este ponto bem debatido ; 
e ao nobre ministro da fazenda, que faz parte do 
govtJrn'l, em nome d<1 Brazil recommendo que 
quando fizer tratados, pnncipalmente com naçoes 
podero$aS como a lnglater ra, seja brazileiro pri
meiro que tudo. 

O ~a. SATURNINo :-Tanto como eu. 
O ~R. JuNQUEIR.\ :-Tanto como eu. 
Eu sou amigo do iuglez particular, sei que tsm 

patrinti>uno muito gr11nde, que querem a grandezR 
de sua naç:lo, que visão a ella de muito lon[.(e, 
que siio os prime1ros estd.distas do mundo, e que 
nós sacrificamos todo o p tiz, a prosperidade do 
nos•os filhos e geraçõe' futuras muitas vezes a 
um bello dito, a uma cnu sa engraçada ou a 
condescendencias exageradas. 

Eu não, senhores, primeiro que tudo quero que 
sejamos biazileirol' ; tratemos que nossos patricios 
não sejão mais maltratados, menos proteg•dos do 
que os anglo-saxonios. São excellentes pessoas, 
querem o bem do seu paiz, nós devemos querer o 
mesmo. EUes o hão de reconhecer, e reconhecem ; 
tanto é isto verdade, que torno a repetir:-o 
commercio inglez estremeceu quando vio a auto
risação para se lhe pôr direitos differenciaes: 
estremeceu e applaudio que o govtlrno do Brazil 
não tivesse usado dflsta attribuição. E porque não 
bavemo;; de usar' Que mal nos vem dahi? Suppo
nhll o nobre deputad<J que impomos direitos diffe
renciaes r.a navegação mercante ingleza e nas 
fRzendas inglezas ; qual era o mal que nos vinha 'l 
Os nossos generos lá niio são recebidos. Que mal 
nos vinha pois'! Se a Iaglaterra fizer comnosco o 
que fez com a China, se nos obrigar a consumir 
suas fazendas á f~>rça, antes assim do que por 
suggestões, levando-nos c•,mo idiotas e ignorantes, 
e o mundo cunhecerll as suas intenções. 

Nem é possível, Sr. presidente, que, se ím
puzessemos direitos dift'.,renciaes, o governo inglez 
não viesse a um accor.io. O nobre deputado sabe 
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melhor do que eu GUe no nosso commercio com a 
Europa os grandes carreteiros que temos são os 
sardas e os do norte da Europa; elle ~aba que 
muitos navio~ inglezes voltão sem carga. Então 
para que prectsamos da navegação ingle.za? Pro
duetos da Inglaterra? O norte da Europa rroduz 
bastante, e está prompto a produzir mais. Cada 
vez, como o nobre deputado deve saber, o com
mercio do norte da Europa auamenta com o do 
Bra:úl. O commercio ingle<:: reconhece até certo 
ponto a justiça das nossas pretP-nções ; mas como 
ainda o governo inglez não se desenganou de poder 
obter, como tem obtido até agora, as concessões 
feitas á sun força, ao seu poder e á sua diplomacia, 
elle ba de levar-nos ao ultimo ponto, porque t '•l é 
o sysiema. do gabinete de S. James, não ceder 
!:ienão no ultimo caso : a pertinacia é uma de 
suas qualidades, é a firmeza um dos seus caracte· 
ristico!:i; elle diz:-hão de ceder mais dia menos 
dia. 

Eu como não descubro nos argumentos do 
nobre deput•ldo do Ri() de Janeiro onde está esta 
magica de reciprocidade, creio que nesta parte 
elle ficou fóra de combate. Onde está esta reci
procidade ? E' ponto que desejo ver discutido. O 
nobre d.;putado quer fazer tratado para que a 
navegação ingleza seja tratada no mElsmo pé da 
nos~a. Já fizemos tudo isso, e o re~ultado sabeis 
qual é. Depois do tratado não ha navio nenhum 
que navegue com bandeira brazileira. Qual é a 
nave~~:ação que t11mos para fóra do imperio e para 
a Inglaterra? N~nhuma: e quantos navios inglezes 
vêm r.o Brazil? Muitos. Se impuzermos nos navios 
inglne11, porque os nossos navios em nAnhuma 
parte da Europa pagão direitos t.ão fortes como 
na Inglaterra, quem soft'rera T Quem tem uma 
navegação tão extensa, ou o Brazil que não tem ? 
Não são todavia esses os meios dtl animar a nossa 
navegação, são outros os que poderião dar este 
resultado : são os premios ; são ~lles que nos 
poderião dar em re~ultado uma marinha mercante. 
Por ventura nos vêm os Estados·Unidos impór 
tratados? Não é a sua politica igualmente para 
todos? Até já me enoja como uma idéa tnes
quinba quando oul{o fallar em tratados com a 
Inglaterra. 

O Sa. Souz.t. E OLIVJWU: - Os EstAdos-Unidos 
têm tratado. 

O Sa. JUNQtntiiU:- Sim; mas como são elles 7 
São todos baseados em igualdadA, e comno11co 
não querem esta í~ualdade. Os Estsdoa·Unídos 
são grandes consumidores dos inglezes e os inglezes 
dos Estadus·Unidos ••• A nave~ação de amboa os 
pa.izea é muito extensa, póde portanto haver entre 
elles essa igualdade, que para nós seria desi~tual· 
dade. A inglaterra con~omo uma enorme qllan
tidade de a1godão dos Estados· Unidos, e como 
é fabricante essencialmente recebe esse algodão 
lí~re de direitos. 

O Sa. Souza. E OLtVElRA: -E o nosso paga alguma 
cousa na Inglaterra T 

O Sa. JUNQUEIRA: - Mas qual é a principal 
producção do Brazil 't O algodão é a menor pro
ducção que temos. 

O Sa. Souu. & OLIVEIRA' -Nós somos os 
segundos fornecedores de algodão na Inglaterra. 

O Sa. JUNQUEnu:-Hoje o Brazil produz menos 
da decima pa1·te de algodão que antes l'rodu:da. 
O Egypto hoje produz immensa quantidade de 
algodão ; e é occastão de dizer que o pachá 
do Egypto aeal::!ou com todos os dir~itoe de 
exportação, e que só nós é que carregamos ainda 
eom direitos de exportação. 

Recebão nossos generos como nós recebemos os 
delles, e como recebem os de outras nações de 
igual qualidade. Esta difl'erença que fazem para 
çomnoeco revela uma injustiç11 manifesta, um 

desejo de nos levar ao ponto de suppliear o tra
tado. 

Eu não posso !aliar nesta rcateria sem ser 
tomado de alguma paixão de ver como são tratados 
os nossos intere&SéS no nos;;o paiz. Que medo 
temos nós ? O que receiamos? ~ào se falia mais 
nesse tratado ; · tratemos primeiro com outras 
nações 9uaE>squer . primeiro do que com quem nos 
quer vtr extorqmr o tratad:> ; para que fim, 
senhores ? Parot nosso beneficio 't Pois quem trata 
a China do modo que tratou, quem está tratrlndo 
o Rio da Prata do modo que está tratando, é 
pau nosso beneficio que querem um tratado 1 
Niio: não é para os selvagens da America do Sul 
que os ingl.,zes qu•1rem fazer este esforço de. tra
tados favoraveis ; para e,;tes selvagsns basta-lhes 
o terreno que pisão e fructas silvestres para se 
alimentarem. Querem que sejamos seus consumi
dores, mas não querem nos tratar como devem, 
nem que tenhamos o que é bastante para nós 
termos com que nos vesttr, porque não nos deixão 
capitaes. 

O SR. SouzA E ÜLIVEIBA.:- Peço a palavra para 
responder. 

O SR. JuNQUEIRA: - Estimo bem : quando eu 
não fizesse outro serviço ao p~iz, será este de 
fazer o nobre deputado entrar da questão . Eu não 
peço mais senão que mostre bem " igualdt1de de 
direitos de um tratad'l com a Inglaterra. Eu 
desejo conhecer as batieS desse tratado, eu desejo 
que elle se publique para que possamos todos 
estudar os beneficios que nos quer fazer a nossa 
fiel alliada ; quero ver se serão os beneficios que 
nos fez no tempo do tratado com Portugal, em 
virtude do qual as fabricas alli desapparecêrão, e 
no Brazil tambem ; não era possível nem fiar uma 
cobertura de algodão, nem uma camisa dr.s mais 
ordinarias. Os inglezes fazem utuito bem, porque 
aspirão o seu engrandecimento: emquanto puderem 
caminhar e collocar gens supra gentem, embru
lhar.nos uns com os outros e com nossos vizinhos, 
o hão de fazer, e depois viráõ com o s ~ tt pavilhão 
procurar os resultados da JIRZ o~ da concordia. Se
nhores, eu repito, a Inglaterra como procedeu 
comnosco a respeito da sua divida, a respeito das 
presas que forão tomadas, segundo seus principioas, 
a baudeirll não cobre a carga f Pagé.mos todos 
com morrõe<~ accesos. As embarcações brazileiraa 
julgadas más presas por seus tribunaes, que, honra 
lhAS seja feita, obrão muitas vezcalndependentea da 
influencia do governo, j!l. Corio pagas t Jlk 118 vo· 
tàrJlo aommas para sua indemnisação ? Não ; e á 
vista diato, 11enhorP.a, querela tratar T Com quem ? 
com quem dà aos tratadc•B a intelllgencia qu8 lhea 
convtlm ? Dcpolis nós ainda n'o eHtamoa eapaze1 
de fazer trutados, porque as palavras com que se 
~screvem os tratados, creio que não ha estadista 
entre nós que as saiba trarluzir, porque os inglezea 
escrevem uma co usa e lóm outra; e então onde 
encontrar a chave para descobrir o enigma? Eu 
assentava que devíamos abster· nos de tratados 
até que a geração futura, iniciada na escrlptura 
das palavras enigmaticas, de sentido de dous gu
mes •.• não digo dous, creio que tem cem gumes, 
o possa fazer com mais segurança. 

Ora, querem-nos chamar ainda ao ridículo dessas 
interpretações para depois ter de sustentar que a 
intimação foi feita a tempo ? O nosso elemento 
deve ser a igualdade para todos : ahi está a pauta; 
quem quizer venha : como tratais os nossos ge
neros, trataremos os vossos ; se não têm tiireitoa 
difl'ereneiaes, tambem nós os não temos. Isto é o 
que ~~ocho de justiça, e o resultado o justificarA, e o 
tratado nunca o ha de justificar. Eu faço esta pro
phecia, posto que não posso ser propheta,porque 
estou na minha terra : os que fizerem tratados 
so:flreráõ as pra~as da geração futnra, e o tratado 
não pôde ser senao funesto, desgraçadissimo para 
o Brazíl. Não póde deixar d>~ o ser. E11 desejario 



Câmara dos Deputados -Impresso em 13/01/2015 16:53 - Página 12 de 16 

SESSAO EM ~ DE -JUNHO DE l8t6 
que me contrariassem com factos. E11 não quero 
senão igualdade e reciprocidade. Comp~re o nobre 
deputado a Inglaterra com todas as naçoes, mostre 
que ella tem sido sempre generosa, justa e igual 
para comnosco, e especialmente mostre quaes 
serão as bases, porque, se fôr para abrir lojas em 
Londres havemos de fazer muita fortuna. Se o 
tratado 'r0r com reciprocidade bem demonstrada, 
eu o desejarei, porque desejo estar ~em co~ todos 
e com os anglo-saxonlos, pessoas mu1to esttmavets, 
e conheço alguns realmente excellentes; mas, 
quanto ao governo inglez, como isto de governo, 
para ser forte, é nectlssario que façli que os outros 
lhe obedeçiio, porque uma das qualidl\•les da for 
taleza é ser obedecido, e elle quer que nós obede· 
çamos, cumpre que sejamos cautelosos, e ql!e 
guardemos a nossa dignidade. 

Tenho acabado uma parte muito penosa. mas 
que se me convença do contrario. Quanto á pro· 
tecção que eu aesejo que se sustente por meio 
da pauta, tenho-o já dito muitas vezes, e repito 
que não ba uma protecção indiscreta e exagerada; 
não. O que eu quero e sustento ser indispen· 
savel para poder-se desenvolver a intustria no 
paiz, e para dentro delle haverem coosumidores 
certos aos seus productos é que a protecção deve 
ser gradual, e principalmente começ6r pelos te· 
cidos ordioarios de al~odão e outras fabricas de 
pequenos capitaes, porque para isto estamos ha
bilitados, não . sendo necessarios capitae8 muito 
grandes, e tendo como temos a matE~ria prima 
entre nós. A protecção ás fabricas neste sentido 
ê tanto mas util e ner.esdaria quanto muitos braços 
existem ociosos e perdidos que podem ser apro· 
veitados, e será mais um meio muito poderoso de 
augmentar a população livre do Brazil, que achará 
emprego nessas fabrie~s. prestando-se com n,ais 
facilidade a esse trabalho do que ao trabalho da 
lavoura. Eis pois em resumo o que eu deeejo 
ver começado e sustentado no Brazil. 

O Sr. Souza. e Oliveira.: - A camara 
permitta que eu occupe ainda por momentos a 
sua attenção sobre est~~o questão apresentada pelo 
nobre depntado da Bahia. Eu a julgo de muita 
importancia para o p~&iz, e que deve ser discutida 
com calmn, com justa apreciação dos factos, dos 
nossos interesses, e da utilidade do futuro, e não 
com o calor do patriotismo exaltado. 

O Sa. JONQoEia.L:-E' calor que não queima. 
O sa. SouzA :s: OLiv&IJLA. : - Mas sapéca os 

intere11ses do paiz, porque os homen~ arrastados 
por esse patriotismo exflltado muitas vezes ganbão 
uma preponderancia indevida, e não deixão f11zer o 
bem do paiz, que se podia fazer. 

O nobre deputado figurou q11e eu pretendia que 
o ministro do Brazil tosse perante o governo 
inglez solicitar um tratado ; maiS o nobre deputado 
ni!.o sabe que existem plenipotenciarlos nomeados, 
e com poderes para entrarem nessa negociação, 
e que não tem havido resultado algum ? Não 
comprehendeu do meu discurso que o que desejo 
é que se decida a questão, que o que pretendo é 
que tomemos uma deliberação? Não precisamos 
ir solicitar um tratado, mas decidir a questão 
pendente. Precisamos que cheguem os pltlnipo
tenciarios a um accordo, ou rompiio-se as ne
gociações. Se chegào a um accordo no sentido 
em que entendo q,ue deve ter lugar, não é preciso 
represalia, isto e; não é preciso que o governo 
use da medida para que foi autorisado pela lei 
do orçamento do anno passado. 

Eu disse ao nobre deputado, e isto consta 
officialmente, e pela imprenaa, que a primeira 
proposição que foi feita ao Brazil da parte do 
governo inglez, antes de findar o tratado existente 
com a Inglaterra, foi de um tratado de reciproci· 
dade tal qual existe entre a Inglaterra e oa 
Eatacloa·Onidoa; e o nobre deputado não tert. 

duvidli de crêr qllt3 os E:~tados-Unidos não se têm 
deixado lograr pelos inglezes. 

O Sa- JuNQUI!:lB.r..:- A.; e\rcu mstancias dos Es
tados- Unidos são mui diversas das nossas. 

O Sa. SvUZ.\ E OLtVt.:IR.\:-Antes de se findar 
o tratado com a Inglaterra. mandou o governo 
inglez um embaix.a.:tor ao Rio de Janeiro para 
fazer uma proposta para novo trat~do, aceita a 
qual, dava-se por findo o estão existente . El!a 
se r<~ .iuzia unicamente á igualdade de tratamento, 
tal qual existe com os Estados-Unidos: que os 
navios bra?.ileiros fossem tratados na Inglaterrl! 
como os inglezes, e vice-versa. 

O SR. JuNQUEIR4.:-Por este lado já vê que não 
serve. 

O SR. SouZA. E OLIVEIR.L:-Pelo lado das mer
cadorias seria estabelecidO que os generos do 
Brazil paguião na Inglaterra o mesmo que pa· 
gassem as mais nações, e que se o governo qui
zes:le impôr, por ex~mplo, 20 por cento sobre o 
café, seria este imposto extensivo ao café de 
todas as nações : assim a respeito do assucal', 
algo.>dão, etc., do mesmo modo que, se eoten
dessemos impór 30 por cento nas manufacturas 
de algodão inglezas, este imposto &eria estabelecido 
sobre as manufacturas de algodão de todas as 
outras r.ações. 

O ::5R. JuNQOEIRA:-I~so fazemos nós. 
O SR. Soou E ÜLIVEikA : - Bem o sei; fa

zêmol·o por nosso interes~e, e devemos fazêl·P! 
porque dizia eu que deviamos aceitar esta clall
sul~t '!Porque seria de nossos lutereilse fazel-o. 

Estas bases não forão aceitas, e note-se que a 
duvida não foi nos outr<JS artigos, mas exacta
mente sobre esta reciprocidade. O gabinete de 20 
de Janeiro entendeu que não era esse o tratado 
que .;onvinha ao Brazil, e que se lhe convinha um 
tratado era um oelo qual o Brazil se collocasse 
nos mercados da In~tl<lterra em uma posição mais 
vantajosa do que aquella de .que nelle gozão as 
outr~ts nações, embora para obter esta posição 
mais vantajosa désse tambem aos inglezes posição 
maie vantajosa nos nossos mercado. 

O Sa. JUNQOEtn.L : - Fazia mal. 
O Sa. Soou OLtVElJU : - E~se foi o pensamento 

do g~&binete de 20 de Janeiro, pelo qu:tl rejeitou 
as bases do Sr. Ellia. Eu combati este principio, 
e ainda hoje o combato; e,;timo que o nobre depu
tado e11tej11. de accordu; eu quero igualdade de tra
tamento par:1 tod11s as naçõe~ e bem garantida. 

Nada se fez com o embaixador inglez; vierão 
novos plenipotenciarios, e ainda pão· se decidio a 
questiio. Mas o .:;ue fez o governo inglez '!Vendo 
rej6itllda esta proposta de tratado sobre a garantia 
de igualdade de trat:1mento, tendo de fazer uma 
reducçào nos direitos do assucar estrangeiro, de 
pois disto introduzia uma claus11la pela qual a 
reducc;ão não seria ex.tensiva ao assucar do Brazil, 
principalmente com o fim de obrigar o governo do 
Brazil a acceder á política da igualdade de trata
mento, porque hoje nem a Inglaterra nem oc.tra 
nação póde entrar em tratados como aquelle que 
queria o gabinete de 20 de Janeiro, semse ferir a 
si mesmo. A Inglaterra não o póde fazer sem pre
juízo, e nós tsmbem, porque teríamos de perder 
mercados para ganhar mercados, e não sei &e na 
troca se riamos compensados. 

A.ssim, vendo o gabinete inglez rejeitada a 
igualdade de tratamento, reservou-se uma arma 
na clausula introduzida no bill aobre o assucar 
para fazer o Brazil chegar este fim. Continua lsto 
até hoje. Fez-se ainda nova reducção e estamos 
privados da maior vantagem qae poderíamos 
obter della. Digo maior vantagem porque da ro~· 
dacçilo sempre nos veio vantagem, porque, apezar 
de nilo ser extensiva ao nosso liiilsucar, por Mer 
produido por braços .,acravoa, aempre noa faz 
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algum beneficio; faz com que o assucar dos paizes 
onde o trabalho é livre ache entrada nos mercad0s 
britannicos para consumo, e deixe neae~ um vacuo 
que é supprido pelos nossos assueare,;. Essa 
clausula prejudica a marinha britannica que tem 
menos esse artigo de retorno para seus uavio~. 
Por todas estas razões não será difficil obter-!le a 
eliminação .:la clausula, ou embora subsista, a 
decl>lração . de q'ke não comprehende os assucares 
do Brazil, pela mesma razão que não comprehende 
o dos Estados-Unidos e Venezuela. Ora, se o ga
binete inglez está resolvido a fazHr comnDRco um 
tratado tal qual tem com os Estados-Unidos. 
porque havemos de usar antes de represalias, e 
não do tratado? Porque não havemos de decidir a 
questão pendente ? 

O Sa. JUNQOEIRA : - As eircumstancias dos 
Estados-Jn1dos são muito dilferentes das nossas. 

O Sa. SouzA E OLIVEIRA : - O nobre deputado 
quererá por venturu que se use antes de um 
direito differencial sobre as mercadorias inglezas, 
porque o nosso assucar tem direito difterencial na 
Ingh&terra ? 

O Sa. JuNQUEIBA. : - Sem duvida. 
O Sa. SouzA E OLIVEIRA : - Ma~ supponba que o 

gabinete i11glez, A vista do direito ditrerencial diz:
eu desisto delle sobre o assucar do Brazil ; cobro 
o direito que pagão os assucares das outras nações, 
mas tique isto garantido por uma· conTenção 1 

O Sa. JoNQuEIBA. : - Nada de convenções : 
acabou-se a convenção: lá diminue ? Nós tambem. 
· O Sa. SouzA E OLIVEIRA • -Mas se lá prohibe? 

o-sa. JoNQUEIBA.: -Nós tambem. 
O Sa. ;:)oozA E OLIVEIRA. : - O nobre deputado 

suppõe que um direito dilferencial sobre as mer
cadorias inglezas não nos faz tambem mal ? Se fõr 
demasiadamente alto, e por isso nos priv!lr de as 
comprar no nosso mercado, temos de softrer. 

O Sa. JUNQUEIBA : - Sotfremos m11nos. 
O Sa. SouzA. E OLIVEIRA. : - E' menos, mais 

tea10s de sotfrer alguma causa. E P•Jrque havemos 
de soffrer para depois fazer aquillo que podamos 
fazer sem soffrermoa? Isto é o que quero qu<~ diga 
o nobre deputado. 

O SR.. JtJNQOEtBA:-Nào posso mais fallar. 
O Sa. SllozA. E OLIVEIRA:-E' por isso que eu 

desejava que o gabinete nos declarasse se a 
diffi.culdade •.•• 

O Sa. JtJMQUEIJU.:-Se ainda posso fdlar peço a 
palavra. 

O Sa. Soou & ÜLIVBia.t. : - Esti da parte do 
gabinete inglez ou brazileiro. Se está dll parte do 
gabinete inglez, se é elle que se recusa a celebrar 
um tratado hl qaal aquelle que tem com os 
Estados-Unidos, então rumpão-se KS negoeia9i>ea, 
e lancemos direitos dilf6rsnciaes ; porque e in
decoroso para nós continuarmos neste estado ; 
mas se esté a dif!icnldade da parte do governo 
brazileiro. então não temos fundamento justo 
para lançar estes direitos dilfarencíaes •••. 

O Sa. JuNQOEIRA:-Não temos? A Inglaterra 
não recebe os nossos generos. 

O Sa. SouzA .E OLIVEUU.: -Porque quando 
lançarmos os direitos diJlerenciaes, a Inglaterra 
justificar-se·ha dizendo:~fazeís·nos isto, porque 
não quereis fazer tratado. 

O Sa. JONQUEIRA. : - Pois a Inglaterra póde 
obrigar uma nação a tazer tratado t Isto não está 
no direito das gentes; e não estando trate-nos 
conforme o direito das gentes. 

O Sa. Soou: & OLIVEIRA:-A proposta para a 
garantia d&. igualdade de tratamento partio da 
ln«laterra; aos é que recusAmos •••• 

O Sa. JmNo.a:uu: ~N&o queremos tratado. 
O SR SouzA. E OLrVEnu.:-E recuando, damos 

a entender ao gabinete inglez que tínhamos in 
mente usar dúS direitCls differenciae~, e se elle 
não sccedesse ás reducçõas que lhe forão exigidos 
se não igualasse os nossos productos aos das 
suas colonias, ou se nos não désse em seus 
mercados u'!la pusição mais vantajosa do que ás 
outras naçoes ; eu est•JU C•)nvenddo de que a 
clausula d•l bill d>ls assucares não -teve outro 
motivo senão est~, outro fim seuão o tratado de 
reciproci<lade. Dasengatle-se o nobre deputado. 
Ou nós havemoa de continuar a sotlrer esta 
desigualdade, prejudicar -nos com represalias re· 
ciptocas, que uào s<:~rvem senão a um preju.izo 
reciproco, ou h·lvem•JS de fazer um tratado, para 
qt~e tenhamos igualdade de tratamento. 

O Sa. GETULio: -- Temos meios para. neutra
lisa r . 

O Sa. SouzA E OuvEIRA:-Nào sei portanto á 
vista do estado desta questão, á vista da nossa 
legislação existente. qual seja o interesse que 
imponha a necessidade de rejeitarmos esta con
venção de tratado, pelo qual se garante unicamente 
a igualdade de tratamento, que tem sido o 
principio constante da nossa legislação desde 
18"~7; para estabelecer esta igualdade a assernbléa 
geral foi a primeira que independente de re
cl'lmação de outras nações nivelou os direitos de 
15 por conto a toda~ as nações, por iss'l que o 
tratado de França e Inglaterra estabelecia este 
direito, e depoia disto a noa~a legislação tem 
constantemente estabelecido esta i~rualdade, se a 
tarifa actual a estabelece, que diOiculdade p6de 
haver em garautir por um tratado de curta duração 
esta mesma Igualdade 1 Se este é o principio que 
adopt~mos para eonvenie11cia noua, qual é o 
motivo suftlcientemente forte que nos impede de 
e11tabaleeer uma convençilo para obtermos esta 
igualdade 7 

O Sa. Ju~QUS:IB4:-Para que quer a Inglaterra 
mal:~ do que tem j 1\ ? J~ tem o que deReja. 

O Sa. SouzA. 11: Oz.ns:m• : - Nilo tem o que 
dellej a ; não tom garantlJo . .•• 

O Sa. Jo:<~QoS:IRA.:-E•tl\ na pauta. 
O Sa. Soou & Oz.tvs:uu.:-P6.ie ser reformada 

polo nobre lieputado ou p'>r qualquer ministro 
que enttmda o contrario. Qu~&ndo se recudrilo 
a11 coodiçõelt quo o gabinete inglez propõz, deu-se 
a entendHr ao meno1 que o governo do BrAzll nilo 
e1tava diepo11to a •u•tentar e11ta Igualdade e o 
gabinete lnglez procura entlo garantil·a. O que 
eu digo é que nio é 16 para a Inglaterra quo ó 
eonvenl&nle garantir eeta Igualdade de tratamento, 
mas tambem para o Brazil, porque p6de vir 
dahi maior desenvolvimen~o para o commerei'>. 
As nações longinqna~, para augmentarem o seu 
comm~:~rcio com a~ nações remotas, cuja le
gislação varia tã.o eontinuadamente, desejAo estar 
garo~ntldas por meio de convenções para saber 
qual é a sorte dos capitaes que lhes vão confiar. 
Por isso é um interesse para nós o dar esta 
garantia. O nobre deputado deve pois entrar na 
questão qua é esta-se convém ao paiz conservar 
esta legislação que estabelece esta igualdade de 
tratamento para as mais nações ; e se convém, 
não ha razão para não a estabelecer para a 
Inglaterra. 

O Sa. JUNQtJEiaA.: ._A Inglaterra não quer só 
isto. 

O Sa. SouZA. .E OL~VEIRA:-E para todas as mais 
nações. O eommercio se resente muito deste 
estado: elle quer uma s6 norma para todas ; isto é, 
a igualdade de tratamento. Isto póde poderosa
mente concorrer para a vinda de capitaes para o 
Brazil. 
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A J>ar desta questão devia o nobre deputado 

considerar tJmbem uma questão muito controver
tida 1JOje. de que se pôde informar por d•lCU· 
mentc.s officiaes, e que os nossos actos têm sido 
prejudiciaes á vinda de capitnes para o Br~zil. 
Falto da arrecadação dos bens dos defu<~t·'S e 
ausentes estrangeiros, que devia ser incluída no 
tratado, co•liO muito convinha. O goveruo S1ibtl do 
mào resu..l.tado de::<te regulamllnto na America e na 
Europa. O Brazil precisa gar:totir ás nações e 
nações remotas; praticará o contrario dv q11e se 
tem praticado de certo tempo a esta parte: não tem 
sido senão em uosso prejuízo. E' de nosso intE>resse 
portanto dar tam bem essa certeza_ 

O SR- JoNQUEIR.&.:-Na Inglaterra como tratão 
os interesses dos brazileiros que morrem? 

o sr_ Hol.tanda. Oaval.canu (ministro 
da fazenàa):-Betn temia eu, a ultima vez que 
fallei, entrar em questões Je economia política; 
a questão hoje é peior, é a diplomacia que nos vem 
embaraçar a discussão que podia já estllr ter
minada. 

A questão nunca foi tão simples como na pre
sente sessão. Diz o governo-as despezas são tl\es, 
e a camara as approva:-diz o gover<~o-os meio;; 
que tenho são sufficientes para as despez,,s, não 
vos peço credito, não tenho deficit.-Não ha cousa 
mais tacil do que dar ao governo aqui\lo que elle 
tem, ~:~em ulteriores aacrificios, sem novo" esfor
ços, sem novas obrigações. O governo aindR vai 
além, senhores, e diz:- -os creditos de exercícios 
findos sejão contemplados dentro do <Jrçamento ; 
sejão mesmo pagos pelo orçamento ordinario ; não 
desejo pedir-vos um credito de mais um ceitil. 

Isto podia estar acabado, e assim dar-se-hia 
tempo a que o senado tomasse em con~ideração a 
discussão desta lei ; tempo que talvez fe~sse em 
beneficio das prerogativas desta cam-tra, preroga
tivas muitas vezes atropelladas pela demora da 
discussão desta lei; e tempo teriamos de tr .. tar 
de quaesquer deshs causas que se querem como 
que enxertAr e levar de assalto nesta discussão. 
Não sei mesmo quantas emendas estão na me•a: 
de algumaa tenho tido conhecimento peh~ lPitura 
do Jornal do Commercio. Sem duvida algumas 
existem de alta tranacendencia~ mas poderino ser 
tomadas em con~ideração presentemente 'l Então 
teríamos de discutir pelo menos dous mezea. Se 
agora forem tomadas em condideração tod11s as 
materiaa aubmettldas á decisão da casa, presumo 
eu que arriscaremos entrar em negocias tão 
sérios com. precipitaçiio, ou paasaremo11 a discutir 
por muito tempo. 

Eia porque eu niio queria entrar na questão de 
economia política: algumas emendas propostas 
parecem muito boas ; porém não para já. 

Eu vi no Jornal dc> Gommercio uma emeuda que 
não me lemb:-o ter ouvido ler ; talvez se lesse 
em occasião em que eu tivesse sahido do salão; 
é ácerca dos caixeiros estrangeiros; vem fóra dó 
orçamento alguma cousa, e é uma medida que deve 
s!r tom~da em _muita consideração. Envolve qaes
toes mUlto dehcadaa, que devem ser consideradas 
separadao1ente. Muitas outras tratão de reducção 
e augmento de impostos .. _ Eu não tenho animo 
de pedir a V. Ex que me mande as emendas para 
as ler,_ ~orque do_ meu coração digo que devem 
ser _re)eltadas, nao porque não tenhão muitas 
med1das boas, mas porqut receio que sejào consi
deradas precipitadamente_ 

O Sa. R. nos SA.NTos:-Então como havemos de 
emendar o orçamento? 

O Sa. :MnusTao':o.._ FA.ZENDA:-Q que é orça
mento? 

O Sa. R. Dos SA.NTOs:-E' o que está abi. 
O Sa. :MINISTRO o.&. F.&.zE~DA: -E' o calculo da. 

despeza, e os meios applicados ao seu pagame~to: 

esse calculo está feito, e os tnelos siio suflicientes : 
diz o governo que com elles póde satisfazer as 
despezas publicas. Nunca tivestes io>to, s~nhores I 
Dtzeis: é preciso alguma reforma. e quereis entrar 
no exame de impostos betn fóra da que"'tào: 
agor.l não, a não quererdes compr.>metter a vossa 
lei : vós mesmos perdéreí:l a vossa mais impor
tante prerogativa. Eu peço licença para apresentar 
esta idé<> ; talvez seja OU$adia vir eu aqui !allar 
em prerogativas da camara. 

UM Sa. DEPUTA-DO : - PtJrtenceu a ella ; póde 
fali ar. 

O SR- MINISTRO DA FAz"I-:NoA:-Sim, pertenci a 
el\a ..• e nunca IDI'O deshoorei de estar aqui. 

A questão hoje, Sr. presidente, v>~i á diplomacia: 
sem duvida tem alguma relação com esta dis· 
cussão, não no presente artigo, mf'ls sim no oatro 
que se lhe segue , quando se deixa a" governo a 
mesma autorisação que tinha na lei passada, 
que lhe dá o direito de alti!rar as pautas, as 
t!lrifas, e de tstabelecer ns represalias. Eu já 
disse em outra occasião ; isto é um objecto 
de alta confiança ; uma questão destas é de 
uma confiança extrema no ministerio ; não era 
porém aqui o lugar de discutir ; não era neste 
artig.1, era no outro : mas querendo-se ch.1mar 
já. eo>t~ artigo, entrárão os nobres deputados na 
questão d,ls tratadog, que tinb.ão tal qaal relação 
com esta autorisação. 

Talve1. eu devesse fugir desta questão: 1°, por 
poder dizer que não é ell>\ agora propria, e 2•, 
porque não sou ministro dos negocias estr11ngeiros. 
Tod!l.Via eu emit~i.-ei a minha opinião muito 
frllncamente, porque ainda que não sou ministro 
dos neg.Jcios estrangeirvs, todavia existe toda a 
relação nested negocies estrangeiros com o minis
teria da fazenda. 

Sr. presidente, eu nunca fui inimigo de tra
tados, e os reconheço como meio muito conve
niente aos governus bem constituídos. p,,r meio 
de tratados podem se conseguir grandes vantaRens 
em todos os governos bem constituídos. Não digo 
tambem que se repilla qualquer proposição ácerca 
de trat~dos pres~ntemente ; rnas sou obrig,\dO a 
entrar na questão de tratados com a Inglaterra, 
muito franca e singelamente, para que o paiz 
C()nbeça &s Dlinbas vistas, e para que se saiba 
que a aJministração não procura escoaJer-se 
llinda mestno nas questões as mais melindrosas 
e vitaes. 

Eu acharia facil e conveniente hoje tratar-se com 
o Paraguay. 

O SR. FRASÇA. L&IT&:- Apoiado; muito conve
niente. 

O Sa. MINISTRO DA. FAZE!I."DA:-Tratar-se mesmo 
com a Confederação Argentina. 

O SR. Fa.~oxç.&. LEITE:- Apoiado: 
O Sa. MlmsTao DA FAZENDA.:- E ainda tratar -se 

com Portugal. · 
O Sa. Fa..u~çA. LEITE : - Apoiado : com a 

China. 
O Sie. MlNisTao DA F.&.ZEND.&.:- Não sei; não 

digo isto. 
O Sa. FRANÇA. LEIT.e: :-Tambem convém. 
O Sa. MINISTRO DA. F.&.ZEND.&.:-Sr. presidente, 

com Portugal j11lgo conveniente que exista alguma 
convenção, porque por mais qtie nós não quei
ramos de parte a parte, nunca deixaremo" de 
derivar de um mesmo sangue, embora os primeiros 
sentimentos naturaes :la índependencia tivessem 
participado do justo oa necessario .-!spírito de 
reacção, misturado com as obvias recordações de 
antigos habitos e costumes colcniaes cujos efteitos 
devião necessariamente cessar, verificado o reco
nhecimento da independencia ; e tudo ainda mais. 
a vis'a dos laços de consanguinidade, hom.oge· 
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ueidade de li~g.~a, costumes, habitos, e especial
mente de rehg~a~·- elemen~os estes que bXigindo 
a imperto:>a detimçao da dtffereuça de nacionali
dade, obrigavão mutuamente a sentimeutalidade 
brazil.,ira e portugueza, que, se bem que nações 
separadas, tinllào de fixar com reciprocas neces
aarias condições as clausulas de suas futuras 
relações, depois de sua separação. 

Nas relaçoes commerciaes ficámos consumindo 
os genero~ \)Ortuguezes, e estes os nossos : a 
navegação eur.re ambos, e a propriedade que 
della dtlriva é metade brazileirB e metade por
tugueza ; e por que motivo estaremos ambos 
pr1vados do àireito de mostrar ao mundo inteiro 
que ee bem que separados como nações, dese
jamos apertar aquelles laços que fa:.:ilm entre 
ambas causa commum, por isso que são cengeni
tatlS com a segurança de um e de outro, segundo 
as eternas regras políticas quP, dirigem todas as 
sociedadolS que não têm passado por uma total 
diNSOlução ? •.. 

O mesmo direi, Sr. presidente, pelo que toca 
á republica do Paraguay, nosso vizinho, cujas 
relaçóes commerciaes mutto nos devem affectar. 

O SB. FRANÇA LElTE:- E politicas. 
O Sa. MINISTRO DA F.uENDA:-Não sei se as 

politicas cunviráõ especialmente; as commerciaes 
muito devem d~ certo convir a um e outro paiz; 
e igualmenttt com quaesquer dos estados nossos 
viz•nhoR. O que temos nós a ten1er dahi ? Até esttl 
ponto alcanção as minhas vistas acerca do in· 
teress~ que ambos terão llm tratarem mutuamente. 

Quanto ás outras nações, seja-me permit.tido 
tra\ar de algumas dellas especialmente. Fallarei 
prtmeiro, Sr. presidente, da Inglaterra, com quem 
não digo que deixarei de trat11r ; mas permitta
~>e·UJe que eu apresente a posição do meu paiz 
em !rente á posição da Inglaterra, e que compare. 

Pttço p11tmissão para dizer que quando encaro o 
mtlU patz tomo por norma um inglez encarand'J o 
seu. Eu tenho muita ~mulação do:! iugleze~, não 
para lhes querer mal, mas par». desejar imitai-os. 
Aprecio muito esta nação. Já outr'ora eu disse 
mu.;mo neste lugar algumas cou~as ácArca do modo 
por que cousiJero a nação iogleza. Mas falla se 
no tratado de commercio com a Inglaterra; aqui 
é que se questiona. Como é que pMeremos fran
calllent~ entr.1r em um tratado de commercio com 
a Inglaterra? Primeiramente deparo com duas 
grandes questões que absorvem nossa attençào 
tUI relação á Inglt~terra, uma dellas é a <io trt~fico, 
e a 11egunda a da navegação dos riO$. Poderemos 
n&~ entrar em qu1lquer c·Jnvenção que seja, ou 
trat11<lo de comw~rc10, antes de vermus qual é a 
ti14Uida destas duas grandes questões '? 

O SR. REBOUÇ&.S :- Por umas aplanão-&e as 
outras. 

0 SR. MINIS'l'RO DA. FAZENDA.: -Por umas ap\anão
se &li outras I Póde ser. 

V t1jamo~ qual é o estado da questão sobre o 
trafico da escravatura. Poderemos nós entrar em 
uma relação com o gabinete britannico á vista do 
bill passado na Inglaterra? (Apoiados.) 

O SR. GE'l'OLIO: - Apoiad issimo. 
O SR. FRANÇA. LEITE :-Não é isso o que me 

embaraça. 
O Sa. MINISTR•l DA. FAZENDA.:-Eu son mais 

fraco, não sou tão forte, tenho meus embaraços. 
Eu supponho que tenho algum titulo para diz<Jr 

nesta casa, purque meu voto não é de hontem, 
que nunca fu1 amigo do trafi~o ; todavia permitta
se·me que diga que não se póde chamar iafame o 
trafico da escravatura ; nenhum brazileiro pócle 
dar-lhe este nome. Sr. presidente, eu mesmo já 
negociei com e10cravos, e se eu désse o nome de 
infame a tal trafico, a mim mesmo me chamaria 
infame. Nunca flli negociante. Ha trinta annos, 

em serviço dt~ meu p11iz, me achava eu na Africa, 
dalh tive <le me retirar para a córte: os meus 
Rerviços, o meu emprego não me tinha dado 
fortuna ; alguns amigo~ me emprestárào algum 
rlinheif'l. A minha. casa estava sequestrada; V. 
Ex. o sabe :eu não tinha ~Srandes meios: comprei 
alguns escravos e os trouxe para o Rio: comprei-os 
ua melhor boa fé, como qualquer homem trata o 
mais licitamente que lle póde fazer. 

UM Sa. DEPUTADO :-Era então c:onforn1e as leis. 
O Sa. MINISTRo DA F.u&NDA: -Sim, conforme 

essas leis. 
Não se chame o trafico infame I ..• Entretanto 

niuguem creia que quero f~zer a córte aos contra
bandistas de escravO$. 

UMA Voz :-São infames. 
O Sa. MnnsTRO DA l<'AZENOA.: -Se o são, são 

t!lnto~ estes como todos og outros. Todo o bra
zileiro compra e vende seu escravo: e como é 
que hei de di:.:ar que é infame o trafico de escravos? 
Precisarei eu ote cornparar o que se faz nessas 
nllçÕ~s civilisadad com StlU& proprios concidadãos, 
seus intitulados colonos'? I 

O uso de esct'aVotl é !la certo uma calamidade ; 
mas o Braz i 1 nào tem meio& razoa veia sem riscos 
e?identes de se dispensar já o já delles: é ubra 
do tempo. N ossoR habitos, nossos costume&, a 
noasa educação, faz olhar para um semelhante 
estado como uu1a couaa muito ordinaria: alguem 
diz que elles são lndi>~penKilVels no paiz. Eu oãa 
sei se serão ou não, mas digo que elles existem, 
e querer de repente acabar com ell&s, querer 
violentar os nossos habitos, é cousa que nâo 
poderá merecer as sympRtbias nacionaes. Por
tanto, se nós fizermos alguma causa em beneficio 
da escravidão no nosso paiz, i:sto é, acabai-a ou. 
preparar um futuro para q· e ella venha a terminar, 
cumpre não aflrootar o• habitas, os prejuízos 
id~ntificados com todas as nossas nece:ssidades. 
A lnglaterra mesmo, que, seguindo suas vistas 
pbilantropicas (e creio muito que é por phi· 
lantropiaJ _ .• 

0 SR. GETOLIO:-E eu uão. 
O SR. MINISTRO DA. FAZEKoA.:- ••• deseja acabar 

com a escravidão em todo o mundo, deve bem 
conhecer que os seus meios, longe de conseguirem 
o fim, têm introduzido muitos males. Tem-se 
augmentado o desejo de t~r escravos por estes 
meios <ie que a Inglaterra se tem servido para 
com o Brazil. Quantos males não têm vindo ao 
nosso paiz dos embaraços que se têm querido pôr 
ao trafico ou comm .. rcio de escravos 1 Quem sabe 
se a origem de todos os nossos embaraços na moral 
publica não vêm da acceitm>ção e englobamento 
das idéas philantr.>picllS a respeito da abolição ? 

Não é com as ameaças, e ameaças estrangeiras. 
que nós poderemos conseguir preparar um futuro 
mais feliz a·J~ nosi'Js netos. Eu estou muito bem 
persuadido (llll faço a idéa a mais \isongeira da 
Inglaterra e do seu ~~:overno) que, se o governo 
mgle:.: tivesse quem lhe •lis~esse a verdade, quem 
expuzesse o estado do nosso paiz como elle real
mente é, mudaria de comportamento. Ninguem tal
vez tenha mais razões de ser ami~o do imperador 
do Brazil Ju que a rainha da Grã-Bretanha. Se os 
nossos interesses de nenhuma maneirfl se podem 
combinar com os interesses da Inglaterra, é pClrque 
não marchamos de commum accordo, é porque se 
desconhece sem duvida na Inglaterra a posição 
do nosso paiz. Mas, Sr. presidente, emquanto 
as cous11s fórem assim, emquanto fõrem encarados 
os negocias como têm sido, "s nossa~ relações 
commerciaes duvido que se possão estreitar em 
reciproco beneficio de uma e outra nação. 

O outr..~ objecto é o da aavegação dos rios. 
O que é aquillo ' Algum de nó~ o sabe 1 Eu, 
que eatoll na adiiÚililtragill do Btazil, nio aei 
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onde parsráõ aquelles negocios. E como poderemos 
fallar em tratado de commercio, pondo de parte 
objectos tão transcendentes' Diz-se que uma cousa 
ajuda a outra : não vejo este auxilio: não duvido . 
que istq possa vir a ser, mas por ora •.. confesso ... 
multo desejo tenho de estreitar todas as relações 
com a Grã-Bretanha, ainda que .nós muito pe
Quenos e elles muito poderosos sejão ; mas vejo a 
verificação um pouco longe. 

:t'>ão sei se até ouvi aqui fallar em · ameaças ; 
de sermos obrigados a fazer algum o que não 
queremos fazer agora : não sei se ouvi bem, mas 
confesso, senhores, que eu estou bem longe de 
ameaçar a Inglaterra, mas tambem tenho muito 
pouco medo das comminações que nos bajão de 
fazer. Como se nos ha de fazer semelhante in
juria ? Presumir isso da Inglaterra? E' uma 
injustiça que se faz a uma nação poderosa. Pois 
será ella que dará o exemplo de atacar os nossos 
direitos de indepeodencia, de soberania do Brazil? 
Eu não faço esta injuria á Inglaterra, que foi a 
medianeira da mesma independencia I 

O Sa. R.Enooou :-Apoiado. 
O Sa. Mm1s'1'ao DÁ FAZENDA :-Se ella o fez é 

porque nós cedemos. Façamos o nosso dever, 
que ella nos respeitará. 

O Sa. REnouçA.s :-Apoiado. 
O SR. MINISTRO DÁ FAZENDA:- Façamos o 

nosso dever, que seremos respeitados. (Apoiados.) 
Não temamos que a Inglaterra se degrade em 
pisar o fraco. Poderá fazer suas tentativas. Se 
eu me achasse Do conselho em 1830, por meu 
voto não se pagava a ind<!mnisação á Inglaterra: 
tomassem embora nossos navios, indemnisassem-se 
por suas mãos, mas eu não cedia, e não cedia 
porque iaço grande conceito na Grã-Bretanha. 

Agora outra questiig, a das reciprocidades : 
eu n~o as vejo. Eu estou muito prompto a dar 
uma prova authentica ao mundo inteiro da muita 
consideração que tenho para com a Grã-Bretanha: 
se o seu commercio soffre por qualquer motivo 
que seja, em consequencla de disposições de re
gulamentos do governo, não duvido dar rrovas 
de muita symputhia para com a Grã-Bretanha; 
mas saiba o mundo que o fa~o gratuitame.1 te. e 
que não é a pretexto de reciprocidadd, nem 
cJm ess!l illusão. Se a assembléa geral, se o nosso 
paiz quer dar mais algum& prova de estima á 
Grã-Bretanha, f,•ça-o por acto legislativo ; mas 
esperar por essas in:>ulcadas reciprocidades ? I 
Não existem. Para que nos havemo:< de illudir, 
e illudir assim o nosso paiz 1 Falla-se nos ca
pitaes ing\ezes : a Inglaterra é muito rica, e 
nós precisamos muito de capitaes; mas elles não 
hão de deixar de vir por nós sustentarmos a 
independencia e soberaaia nacional. 

Eu poderia _ dizer alguma cousa agora ácerca 
dos capttaes mglezes, mas temo que , e me diga 
que eu falto ao respeit·' a tlSta nação tão grande. 
Acabárão-se os tratados : durárào mais tempo do 
que aquelle estabelecido ; e nós temos vivido em 
paz_ (apoiados), nossas rendas têm crescido (apoia
dos; ; que mal nos tem ido da falta dos tratados 1 

O Sa. REBOUÇAS:- Aos consumidores. 
O Sa. MINISTRO DA FAZENDA: -Aos consumi

dores 1 Não nos consumão a nós. (Apoiados.} 

O Sa. REsouçu:- Os consur.!idores vão sof
frendo. 

O Sa. MINISTRO DA FAZENDA:-Eu vou avançar 
agora uma cousa de minha opinião particular, 
mas que peço á camara de tomar em conside
ração. 

Sem duvida nôs tinhamos um objecto (isto é 
meu particular; permitta-se-me que eu me extreme 
de ministro). A Inglaterra tinha um objecto a 
&ráar c:omnoeço mui~. importante ,a para n6a e 

para ella ; é áceorca deste negocio IJo tratado per
petuo corn a França (apoiado~·), que eu confesso, 
Sr. presidente, que ainda não Cllmpr.ehendi. 

O Sa. RoDalGtJES oos SA.l('l'os:-Apoiado, multo 
apoiado . · 

Ô Sa. MI:NisTao DA FAZEJ!o."'>A: -Sem duvida a 
Inglaterra tem alguma razão de queixa, porque 
não temos direito algum de tratar melhor a França 
do que a Inglaterra. {Apoiados.) Porque razão a 
Inglaterra não se entende comnosco para ac::.
barmos com esta perpetuidade que não p6de existir 
com a soberania? Eis a minha opinião particular. 
Não q_uero que ninguem seja melhor tratado do 
que a Inglaterra ; a Inglaterra poderia muito bem 
concorrer para que o Brazil entrasse na verdadeira 
inte!:igencia dos tratados. 

Temos ainda resaibos de colonia I Senhores, nós 
fallamos em querer transportar os nossos generos, 
e para isto não ach:1mos cousa facil do que tra
tados. Eu digo que estes tratados não só nos não 
darão habilitações para isso, como até concorrtoráõ 
pars que não possamos produzir ; porque eu disse 
na ultima sessão, quando fallava um nobre depu
tado, quero pautas protectoras, e não quero só 
pautas fiscaes. 

O SR. Soou E OLIVEIRA : - Este tratado r.iio 
inhibe as pautas protectoras. 

O Sa. MINISTBO DÁ FAZENDÁ : - Não duvido ; 
mas como não vi ainda, nem comprehendo, nem 
sei se 11lguem comprehtmde; porque, como disse o 
n.Jbre deputado, muitas causas se escrevem e lêm 
diflerentemente . ... 

O Sa. SouzA E OLIVEIRA.: -Os Estados-Unidos 
têm este tratado com pautas protectoras. 

0 SR. MINISTRO 'OÁ FAZENDA. : -Vá O nobre 
deputado a New-York, e lá verá 3,000 ou 4,000 
navios com bandeira americllna, e veja se aqui no 
porto ha navios com bandeira bra~ileira, a não 
serem pequenos nuvios da nossa costa. Quando 
tivermos navegação como têrn os Estados-Unido!~, 
estaremos promptos para razer trat<ldo, mas hoje 
esperar que por tratados façamos conduzir nossos 
generos, não: antes vou com o nobre deputado: 
quando ampliarem , nós tambem ampliaremos; 
quando restringirem, nós tambem r estringiremos. 
Tenho muita vontade de propõr alguma cousa, 
mas o orçamento uào passou. Façamos primeiro 
o orçamento, e depois tratemos de outra cousa ; 
não atropellemos os negocios. 

Falia-se muito em dar protecção á marinha ; 
não vejo tal protecçào·. A primeira protAcção que 
poder~ ter a marinh~ é termo~ marinb.eiros, e eu 
não vejo senão todos os dias di.ninuirem. (Apoia
dos.) Essa eSj>•>rança dos imperiaes marinheiros 
é uma illusão. {Apoiados .) Emquanto não tivermos 
marinha mercante, não poderemos ter marinheiros, 
e qual seria o meio de os ter 1 Tratados' Não 
comprohendo. Poderíamos facilitar, dar privilegio 
á nossa bandeira. (Apoiados.) Assi m poderiamos 
ter marinheiros , ainda que não fvssem nascidos 
no Braztl. Os Estados-Unidos, tão adiautados, 
têm a propria marinha , quer marcanto, quer de 
guerra cheia de marinhe-iros que não são nascido:~ 
naquelle paiz, mas é porque a sua bandeir>~ tem 
protecçào. Como havemos de construir, senhores, 
se não houver protecçã·J, se não houver exclusão 
de taes e taes generos? Nós temos uma cousa 
da primeira necessidade ; temos ricas minas de 
ferro, e como as havemos de explorar, se não 
excluirmos o ferro estrangeiro' 

O Sa. REBOtJÇA.S:- O juro convencional. 
o sa~ MINISTRO DA FAZEXOA.:- Eu applaudo ao 

nobre deputadc. ; eu não fui deste voto que tem 
feito muito mal ao paiz : não ful eu. O nobre 
deputadu_ talvez se lembre (creio que é desse tempo) 
quem rorão seus companheiros nessa oeeaslão, e 
ainda o aão. · 
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Agora nlgum~s naçõe!l promettem franquezas 

aos nossos nav10s, co!IItanto que as prom~ttnmo~ 
tambem aos seus. Se foss~mos a aceitar hoje, era 
o mesmo que dar vantagens aos outros sem pro
ve~lto. nosso; para qu~ RS teo~amos, é preciso 
pr1me1ro que a bandea·11 braz1leira, os navios 
~razileir~s- po8são te.r os mesnios privilegies. Por 
Jsso eu dma que, ass1m como se autorisa o croverno 
para as tarifas e pautas, se aulorise tamb~m para 
a na~ionalidade dos navios : que o governo fique 
autortsado para definir a nacionalidade dos navios 
brazileiros segundo fõr mais .:on veniente aos in te· 
res~es da marinha brazileira. Eu não duvid>Hia 
aceitar proposições a e!;te respeito. A Russia, a 
Belgicu, e supponho que a Suecia, algumas pro
posições fazem a este respeito; nós poderíamos 
aceitar. Quando se soubetisa que o individuo e a 
carga em navios brazileiros tinha vantagens entre 
outras nações, então , não só brazileiros , ma! 
mesmo muitos estrangeiros virrão ser brazileiros e 
alistar·se na marinha do Brazil; mas não démos 
ainda nem o primeiro passo a este respeito; e 
assim, embora nos inculquem quantas reciproci· 
dades houver, são todas ephemeras; c~rregaremos 
com o onus, e não teremos b.;neficio aig11m. 

ú que vem ~ ser esse privilegio das lojas, esta 
emenda das loJaS? Senhores, pega-se na rama e 
abandona-se o tronco. Como é qu& o brazileiro 
pôde competir com o estrangeiro no Brazil T O 
primGiro obstaculo é nossa lei de recrutamento 
que de~e ter privilegio de invenção. Sr presidente, 
esta le1 de recrrllarnento, tantas vezes por mim 
fallada e sempre desprezada pela as~;f, mbléa, faz 
com que t&!Jtos concorrentes haja para os em· 
pregos pub\lcos. Nós estamos em uma circum· 
stancia de ningu'!m ser SE:nào empregado punlico. 

O SR. F. LEITE:- Se não h a industria •.•. 
. O Sa. MINISTRO DA F~ZEN_DA: -Não é só por 
zsso, e porque quem nao e emprPgado publico 
h a. de ser pbgado para o recrut<\mento, e um 
pa1..... Eu sou o primeiro : os meu5 filhos 
vão cllegando a uma itiade que, se os hei de ver 
alistados n o recrutamento, vou alistaJ.os nos em· 
pregos publicos : acho isto muitn nMtural. para 
evitar um onus terrível que nãt) tem entre nõs 
o estr~ng~i.ro. O est~ange1ro estabelece-se, arma 
sua loJa, rungueon var bulir com elle ; o brazileiro 
que và ~dt caixairo de alguem ; ha de ser amanhã 
pegad0 para o recrutaménto ; dQpois é convid ·>do 
para a p;uarJa nacional, e lla de f~char " sua 
loja. Qu.;m que: um bra~ileiro? Ha de se pre
fcnr um esLrange1ro. Mas e com uma emendioha 
no o_rça~ento que isto se faz T Digo que n fl•l . 
Prec1sanamos rever toda a nossa legislação e · 
estudar bern a nossa posição, e então, talvez, nos 
podenamos collocar em posição de poder tratar com 
alguem; mas <'mquanto as cousas existirem como 
estão, não. Ha muitas capacidades e grandes 
interesses politJcos em movim6nto que não chegão 
talvez~ mmha comprehensão; porém não julgo 
convemer.te precipitar assim convenções nem "taes 
tratados. 

A materia é muito vasta : não tomei aponta
mentos : mas pareceu.me que eu tinha o dever 
de manifestar a opinião do governo perante a 
representação nacionRI. Se estou em erro, se ella 
~ão. é boa, eu desejarui ouvir a censura, dese
Jarei que se estabeleça uma discussão especial 
sobre qualquer deste~ objectos; mas reco:·n mendo 
e peçil á casa que, quanto a esta lei, é conve
nieMe que ella passe quanto antes. Os grandes 
perigos jà são passados. · 

O Sa. R. Dos SANTOS: -Só tres dias tem levado. 
. O SR. MzNrsrao DA FAZENDA : -Estou prampto, 

a1nda gue .sejào tres anoos : não me afilige a 
c!rscussao ; e o meu maior c~stello .••. 

o·sR. R. DOS SANTos:- Apoiado. 
t'<.;Xo t 

o SR. MINISTRO DA FAZENDA 
assesto a minha bateria. 

: - ..... é onde 

O Sa. R. n~s SANTos : - Apoiado : ahi é que 
está a uoica r.,rça dos governos. 

O Sa. MrNISTRO :JA. FAZENDA : - Sim : não 
sou infallivel, pr)SSo errar ; mas quero ser 
ouvido. Se quer continu~ r a discussão estou 
prompto para istQ : não é o governo que ha de 
perder nistn, s~iba-o o nobre deputado : estude 
bem a nossa pratica; não é com a discusRâo que 
o ::: ->verno perde. Mas o governo deseja fazer 
alguma cousa . Eu vej~ já. muita couaa nesta lei ; 
se pass~r camo está, e a primeira vez que passa 
uma let de orçamento sem enxertQ. Todavia, a 
camara po1e ,,brar como entP.nder conveniente. 
Não obstante minhas occupaçÕ <l S muito fortes e a 
necessidade que tenho de estar no senado virei 
aq•~i todos os dias, aqui. e~tarei amanhã, 'conti
nuaremos. a dis~ussão so~re este mesmo objecto. 

. O que JUlguet oecessano dizer, supponho que o 
d1sse. Se quizerem continuar a discussão e 
questionar sobre outros objectos, estou prompto. 

A discussão fica adiada. 
Levanta-se a sessão às 3 horas. 

Se!lsào em 28 de .Junho 

PBESIDENCIA DO SR. MUNIZ TAVARES 

SuMMAsro.-ExpedientP..-Ordem do dia.-Reformt.J 
da guarda nacional. Discursos dos S•·s. Re· 
bour:tzs, Silva e Ferreira Penna.- Orçamento 
da receita. Discursos dos Srs. José Pedro dr~ 
Silva, Souza Franca, A.ntlio e Silva. 

A's onz& horas menos dez minutos da manhã 
abre-se a sessão, lê-se e approva-se :1 acta da 
antecedente. 

EXPEDIE:NTE 

Um officio do Sr. ministro do imperio, remet
t~n~o uma re.presentaçiio que á assembléa geral 
dm:;te a assemllléa legislativa da província da~ 
Alagôas, pedindo a concessão de duas loterias 
iguaes à que Ct)rreu nesta cõrte a beneficio da 
nova matriz da capital.- A' commissão de fa· 
zen da . 

Outro do mesmo ministro, transmittindo as 
inft)rmações que ee exigirão do presidente da 
província da Bahia ácerca da n!\ve .. ação por vapor 
alli estabelecida, e devolvendo ;; representação 
da junta directoria da essociação commercial da 
m<>ncit)oada província.- A' commissão a que está 
atfccto este negocio. 

Outro do Sr. ministro da marinha, remettendo 
a cópia do decreto de 9 do corrente mez, pelo 
qual forão Rposentado,;o os commissarios de numero 
de não João Pinto Duinnrd e Manoel Antonio 
de Siqueira, em attenção á sua avançada idade, 
estado valetudinario e terem mais de vinte e 
cinco ann•JS de serviço.- A' commisssão de pen · 
sões e ordAnados. 

Outro do Sr. deputado Anton io F<lrrreira dos 
Santos Azevedo, em que puticipa quP., per incom· 
modo de saude, não compareceu hontem, nem 
comparecerá por mais alguns dias.-Fica a ca· 
mar!l inteirada. · 

Remettc-se á com missão de constituição apoderes 
o diploma ào Sr. vi('lconde de Goyanna, deputado 
supplente pela província. de Pernambuco. 

Rernette-se á mesma commissão um ofiicio do 
Sr. João José Ferreira da CJsta, terceiro depu· 
tado supplente pela província do Pará . 

Vai ~ commissão de assembléas provinciaes o 
requenmento do secretari? da camara municipal 
da cidaue da Victoria, capital da província do 
Espirito Santo . 
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~ão ha mais expediente. 
o sr. FerreJ.t>a. Penna~-sr. presidente, 

na sessão de 2 de Agosto de 1845 foi presHnte 11 
esta augusta cumara, e remettida á prir_neira 
commissao do orçamento, uma repre~entRçao da 
assembléa legislati'l"a d:t província do Ec<p1rito 
Santo, pedindo que se mandasse pagar á mesma 
província a somma que o thesouro nacional ficou 
a dever-lhe de supprimentos decretados em di
ver~as leis geraes de orçamr,nto, con\o se vê de 
uma conta feita na thesouraria de fazenda, que 
veio aonexa. Bem conveucido da justica desta 
representação, havendo por mim mesmo reconhe
cido os embaraços com que luta a administração 
daquella provincia por lhe faltarem os meios 
prec1sos para a mais pequena em preza de utilidade 
public:l e para a satisfação de des_pez~s de absoluta 
neces:iidade, e aprec1ando a obngaçl\0 que tenho 
de promover quanto um mim couber O>~ seus in
tere:sses, eu tencionava .)fforecer uma emenda ao 
orçamento que actualmente se discuttl, autori,;ando 
o governo a mandar realisar o pagamento recla
mado - mas abstenho-me de hzel-o por ora, tanto 
por um sentimento de deferencia para com a illus
tre commissã.o a que e$tá affecto este negoc1o, 
cor~o porque ni\o quero coll'trariar as _vistas do 
nobre ministro da fazenda, que tem mamfE>stado o 
desejo de que a lei pa~se com a maior brevidade 
j:>ossivel, e sem artigos additivos ou em~ndas 
estranhas a proposta do governo. Entretanto 
rogo a V. Ex. que se digntl convidar a illustro 
commissão a examinar o objecto da representação 
para dar-lhe o convéniente andamento, e muito 
c•lnfiado no seu esclarecido espírito de justiça, 
limito-me a observar que, se ella apresentar o 
Sl!u parecer a tempo de poder a camara decidir 
eete negocio por occasiãll da terceira discussão 
do orçamento, far-sa-ha assim um grande bene
ficio áquella província, cujas circumstancias 
reclamão urgentemente a protecção do governo e 
da assembléa geral. 

O Sa. D. M.\.NOEL:-Apoiado. 
O Sa. PRESlDI!:N'rE :-Os senhore~ da commissão 

ouvirão ao nobre deputado, e tomaráõ na devida 
consideração o que acaba de expender. 

PRIMEIRA PARTK DA ORDEM Dú DIA 

R&FvRMA DA GUARDA NACIONAL 

Cuntinua a discussão do artigo ~2 d•• projecto 
que re.forma a guarda nacional, com as emendas 
apoiadas. 

O Sr. Rebouçu.s:-Senbores, eu t6nho de 
fazer duas observações a re$peito do artigo •iUe se 
discute. A primeira e que o considero iuconstitu
cional em·~uanto estabelece uma con..tiçiio vara se 
ser <;ffi.cial da guarda nacional, que niit.l ha para 
se ser offi.cial da primeira linha de qualquer pa
tente, para se ser magistrado da maior graduação, 
para o elerigo de qualquer categoria, para se 
ser ministro de HStado, regente, etc., e sómeute 
se acha prescripto na constituição para se ser 
eleitor, deputado e senador. A condição de que 
trato é ser ingenuo. Assim, eu desejaria que se 
estabelecessem as coadições para se ser official 
da gu;<rda nacional S<!m comprehender nellas essa, 
a de .ser ingenuo. 

Semelhante condição, senJo offensiva á consti
tuição, que no titulo dos direit;~s civis e politicos 
dos cidadãos braziletros estabe!Gce que todos s::o 
aptos para todos os cargos publicos civis, politicos 
ou mihtares, sem outra differenç'\ que não sej>l 
a dos seus t:~olGntus e virtudes. é nenhuma, 
aosolutamente nenhuma na pratica: porquanto, 
logo que algum cidadão por seu merito sobe ao 
grào de consideração que o h!lbilita a 8er esco
lhido para offictal da g•1srda naci')nal ou outro 

qualquer emprego de importancia, ninguem tia 
que civil a politicamente se lembre se nasceu 
in"enno ou não, e se alguem se lembra e o 
mormura adréde é repellido como excitando uma 
odiosiaada ant1-social. Bem se vê, pois, que uma 
sP.melhante condição é inadmissivel por inc.:onsti
tucional, é injusta porque contraria o merito. é 
inlpolitica porque exc1ta a animadverção dos 
bons ci dadãos, ~ absurda porque muitas vl'zes 
dar-se-ha qu.e officiaes de 1• linha que não tenbão 
nasc1do ingenuos, e que totiavia sejão de mair•r 
patente concorrendo com officiaf>s d&l guarda uacio
nal os commandem. 

De fácto, nas antigas milícias havia cid.adàos 
não nascidos ingenuos, qu!l occupavão lugares 
de ofiictaes, e de patentes superiora~: e que por 
seus bons serviços tinbão havido condecora
ções que os distinguiào t~ntre os seu:~ compa
triotas. 

Em 1832, quando se tratou da primeira r.,forma 
da lei da guarda nacional, p~la primeira vez 
appareceu a idéa que pela,; l'aZÕes expost11s aber· 
tamentamente reprovo: eu :l oppugnei, e apenas 
pas~ou na casa com a differença de um ou 
douli voto,;. No senado a principio cahio ; mas 
ao depoi$ se restabelecE-u, tambem por differença 
de mui poucos votos. Se se entrasse na exegetica 
da guarda nacional das diff,,rentes províncias, 
certo achar-se-hia muitos officiaes que não fossem 
ingenuos ; e se me não faço cat·go dA individuar 
factos, bem se vê que é porque st.ria odioso e 
inteiramPnte repugnante e contrario ao meu 
intuito. E ' l!ortanto ·esta uma condição contra a 
qual voto por oflensiva da muitos princ1pios 
de política e justiça, e por absurda uas hypo
thesus que iudiquei, por sem prestimo e utilidade 
alguma. 

A llUtra parte do artigo, contra a qual tambem 
u1e pronuncio, é a da renda. Alguns senhores 
achào qu" a renda prescripta de 400/1 impossi
bihta a muitos cidadàos, aliàs dignos de serem 
olficiaes da guarda nacional. Eu julgo que ou se 
dev.: estabelecer em regra geral que todo o cidadão 
é apto para ser official da guarda nacional, urna 
vez que tenha capacidade para commandar e 
presta<" todo o serviçv militar que lhe competir: 
ou que estabdecendo-.;e uma renda como criterio 
de qualificação, ella o deva ser efficazmente. A 
de 400:1 n:i:o inJica o que della se prdt-tlnde: isto 
obviamente se ücmonstra. E' impossível que se 
considere idooeo para o!iicial da guarcia nacional 
eu1 razão de sl!us haveres quem não tiv"r empre
gado em seu serviço pelo meno:~ dou:~ e:scravos, 
um em casa, outro de casa para a rua. O ~erviço 
de dous escravos em qual4uer das províncias 
do imperio, '-l.uando menos, importa em 20S pvr 
mez (aqui no Rio de Janeiro importa 25S pRra 
mai:>); abi ternos 20S mensalmentu ou 2!08 por 
auno. Ora, o cidadão idoneo para official ha de 
morar em uma casa por cujv alguel pague 
provavelmente 10$ por mez (a•JUÍ no Rio de 
Janoiro não pagará menos de 30Sl: temos nós 
pois q uasi 400$ por anno, em serviço de t::St'ravos 
e morada. Vestir e calçar <Jutros lOS por mez 
(que não chegão e é muito pouco i: ahi temos nós 
4\JS, ou 480S por anuo. E para comer e o 
mais 'l 

Ora, fazendo esta simples e muito favoravel 
resenha, já se vê qlle é impossiv'3l que 400S, e 
ainda mesmo 500$ de renda, possão servir de 
ponti> de criterio ou qualificação para se ser 
ofiicial da guarda nacional. Por conseguinte como 
se dira com razão que 400S são demasiadamente 
prescriptos ? Ha lugares em que as cousas são 
mais barat:1s; mas observarei que nesses lugares 
é preciso ter um cavallo: e se fór official da 
guarda nacional, ha de ter dous, ura para si e 
outro para o pagem, quem mais os trate de capim 
e de outras forragens. 
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Nii:o I A renda de 400$ que se fixa no proje::to 

está muito abaixo de SP.r devidamente pesilda e 
de impossibtlitar a existeneia de officialidade 'cta 
Ruarda !lacionat em cArtas localidades do imperio, 
como pret••ndem alguns dos honrarias nreopi-
nantcs. · 

O que se tem visto é que muitas propostas h~o 
sido feit,•s no sentid ,J de pessoas 't~sejosas de 
crear muitos batalhõos de guarda nacton"l. Ma~ 
estas propostas recahindo ,;obre officiaes dH tal 
natureza que, ainda p0ssuidos dcl espirit•> de 
partido, o do tnllior des.,jo de figurar na S•1Cic,dade, 
sohrepujando aos outros seus concidad:'ios, não 
têm podido despender a quantia neces~arh para 
tirar as patentes e uniformisar·S<'; vindo alguns 
a pcrJer n uirPito :\ promoção por falta de compe
tente titut.o oilicial nos seis mezes ou outro prazo 
estabelecido em algumas leis provinciaP.s. 

Dahi tambom rosu!Ú que cidadãos qlle no 
temp() das milicins ter-se-hiâ<' por muito honra·1•'S 
se fossem forri;;is ou sarRP-ntos, como aspir,lntes 
ao posto de alfP.res e dahi por diante, hoje não 
querem occupar postos senão de major para cima, 
dedignando-se de exercer ainda o posto de ca
pitão I.. . Soldados geralmentll não ha senão 
daquelles indivíduos que outr'ora servião nas 
ordenanças, de cnminheiros oara levar officios e 
conductores de recrutas. E' o que !le vê nos 
!ugares que não são grandes povoados, e como 
Infelizmente se acha o nosso paiz. 

Se pois se trata de uma reforma real e verdAdeira 
de elevar a guarda nacional ã consiJeração de 
que á digna, para corresponder ao seu mesmo 
nome de guarda nacional, como quereremos ainda 
que_ sejão ofliciaes pessoas que nà.o estejão ng, 
razao dll exercer as patentes, adquirir na sociedade 
privilegias a que aliás não correspondão porque 
não possão '! Emtanto, eu votarei pela emenoo 
qne tlxiste sobre a mesa, e propõe que sejão 600S. 
E' este o vencimento de qu11lquer arti~ta meca
nieo que seja habil, A o vencimento dos empre
gados subalternos das repartições publicas não 
póde d<!ixar de eer o vencimento de qualquer pllssoa 
que coma e vista á sua custa e com o producto 
do seu trabalho, e nesta razão está a generali· 
dade dos cidadãos. 

Votarei pelo artig:> em discussão, excluindo a 
exigencia da condição de ingenuidPde pelas rnzõ~s 
expostas: e pelll emenda que estabelece o maximo 
de 600S. como criterio da idoneidade no interes~a 
da sociedade civil que o official da guarda nacional 
tem de dt~fender com a sua honrosa espada. 

o Sr. sn .... a:-Direi, Sr. presidente, algumas 
palavra'! sobre o artigo em discussão. Pela dou
trina que elle annuncia req11er-se como qualidade 
necP.ssaria para ser-se offieial da guarda nacional 
o rendimento de 4008 por bens de raiz, commercio, 
industria, ou emprego, e ~e faculta o direito de 
nomeação pRra os postos dos ofliciaes áquelles que, 
residindo fóra dos districtos das companhias ou 
corpos, tal seja a distancia. que nii.o estejão inhi· 
bidos de comparecer diariamente no!l respectivos 
districtos. Uma emenda do nobre deputado p~las 
Al~gõas, a quem tr1buto muitos respeitos. eleva ll 
renda pAra a nomeação de official a 600S. E11 tenho 
de proferir o meu voto .:outra o artigo e contra a 
emenda ; passarei a dar as razões. 

O rendimento de 4008 que exige o artigo indis
tinctamente para a nomeação dos olliciaes da 
guarda nacional, além de nenhuma justiça ter, 
trará co::nsigo mconvenientes !rremediaveis na 
pratica; talvez em muitas villas desappareça a 
guarda nacional, porque a ninguem é oceulto que 
nos lugares centraes, onde se difficultão as vaota
gen~ do comtnercio, agricultura e · industria, fal
taráõ pessoas que tenhão a renda necessaria para 
os referidos postos, e assim haverá guarda nacional 
talvez sómente nas cidades principaes. 

Eu não posso, Sr. presidente, eoncordar que a 

renda para o offl.cial da guarda nacional da córte 
e província do Rio de .raneiro seja a mesma que 
~e exige p1ra os officiaes das outras províncias. 
Ob~ervo, quando comparo esta província com 
multas outras , em tR.l distan.:ia a perder de vista 
que seria loucura ou imprudP.ncia dizer-se que 
estão na mesma linha ou parallelo. Ora, se isto é 
exacto e. illlll'g;IVcl, se as províncias estão clas~i
ficadas segundo a consideração de suas fortunas 
re11dimentos e eomrner.::io, se umas estão eO:: 
1• classe, outras em 2a, 3•, 4• e 5•, "m proporção 
de sua~ rendas, productos ou riqunza, se as for
tun~s dos habitan~es das províncias _são diversas, 
e n u!llas encontrao-se grossos cap1taes e com
mercio, e n'outras furtuna medíocre, e em algumas 
poucas são as p:'lssoas que a têa:, sendo a 
sorte de quasi todo~ os outros pouco lisongeira, 
como conciliar-se a justiça da di!<posição do 
artigo qne exige inJistinctamenta 4008 para s11r 
oflicial da guarda nacional ? E' meu fraco 
parecer que assim como para os empregados das 
províncias se dá menos ordenado que aos desta 
cõrtl'l e província, sem duvida porque se suppõe, 
ou que suas despP.zas são mPnores ou que a 
categoria daquellas é inferior ou subalterna a esta; 
e mesmo nas provincias observa -se que aos mesmos 
empregados não estii.o marcados iguaes ordenados, 
assirn tambem deve proceder a mesma r nzã.o na 
guarda nacional. 

Nas províncias são menores as fortunas, e 
por consequencia os lucros tambem sendo em 
mP.nor escala, claro é q11e, a admittir-se regu
laridade 011 proporção, deve a mesma dífferença 
resaltar neste artigo, estabelecendo-se a mesma 
proporção que se observa nos cidadãos das diversas 
províncias do imperio. . 

Mas quando pareção pouco valiosas estas 
reflexões ning11em me contestará a desproporção 
em que está a taxa 011 rendimento que se exige 
para official de guardas comparativamente com os 
rendimentos requeridos pllra outros car~~:os, e é 
minha convicção q\le o decreto de 25 de Outubro 
de 1832 exigindo em umas províncias e seus res
pectivos municípios a renda annual de 40<'8, e em 
todos os outr<>S a de 2008, comq uanto niio estivesse 
llm parallelo ou harmonia com a renda de outros 
cargos, se não de maior, ar> menos de igual im
portancia, tambem n~o está muito longe dessa 
reiação, antes se póde dizer: - approximou-se 
bastante.-Para conhecer-se a desproporção, basta 
ponderar-se que, para ser eleitor, requer-se o 
rendimento de 2008. Ora., eu sou ainda mais 
levado a crer que, se a qualidade de eleitor não 
o\ superior á de ol!icial da. guarda nacional. de 
fórma algurna lbe é inf~rior ; se considerarmos 
as attribuições 011 deveres e a missão do eleitor, 
reconheceremos que as suas funcções silo mais 
sublimes que a de um o!llcial da guarda na
cional. 

Eu não preciso entrar na demonstração desta 
sublimidade; elle salta aos olhos de todos. Se 
pois para eleitor requer-se a renda liquida annual 
de 200S (art. 9-1 da constituição), como justificar-se 
a disposição do artigo que exige .WOS de rends 
anRual, e a da emenda que requer 6008 para os 
oltlcaes da guarda nacional ' E' uma despropor· 
ção, a mo11 ver, bastante saliente e impolitica ; 
digo impolitica, porque tal é a affinidade que 
entre esses cargos ba, que uma bc.a legislação 
deve acautelf>r que as le1s estejão em harmonia, 
e certas disposições geraes tão casadas, que se 
não faça jogo da legislação, cuja principal bondade 
consiste na sua maior simplicidade. . 

Se medito a renda que hoje é preciso pRra 
jurado, vejo que, variando a tabella dos t'endi
mentos segundo as distincções feitas pelo art. 27, 
segundo julgo, da lei da reforma, assim mesl:'lo 
será mais facil em alguns mu.nicipios ser officJal 
da guarda nacional, que jurado. Nelles se req~er 
uma quantia mais diminuta ; e serão menos tm· 
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portantes as attribuiçõe:> dos jurados? Não, a 
ninguem ti occulta a importancia de :>ua~ fuucções, 
e tal é a sublimidade do seu cargo, que Jecidern 
da vida e propriedade alheia, julgando aquallas 
caus.1s crimes que pelas leis pert.:nc~m ao seu 
coubecim<mto. Ora, á vista de tudo isso, que 
necessidade ha de alterar a legislação, se não é 
para pól-a em harmonia e perfeita intelligencia 
com a que cle:>i~na a ren.ia p•lra eleitor? Já se 
tem dito que esse quantitativo é tão diminuto, 
que ninguem ha exceptuado de ~êl-o, porque a 
intelligencia geral t'3m sid<) que a renda liquid ·1 
é o quP. qualquer pó le ganhar p•)r sua irH:lustriu, 
comm<rcio ; de maneira que o proletario que 
tira de esmolas mais de lOOS poderia votar nas 
eleições primarias. Entendo porém o co'ntrario, e 
que a ronda sendo o lucro annual que se tira 
de uma cúusa, como os fructos, aluguel de casas, 
etc., e liquido o que consta ao certo :tue a de que 
falla a constil.uição, é a que fica, deduzidas as 
d~spezas de cada um, e que pó.ie ser applícaclo 
para não ficar fóra tio circulo e acção do commercio. 
Mas, deixando de um lado essa questão <.~irei que, 
comparativamente, melhor é a disposição do art. 
13 da lei de 2á de Outubro de 1832, que permitte 
possào ser officiaes os ciaadãos guardas naciona.es 
que pvdem ser eleitores de província, e que 
tiverem 40011 de renda liquida. anoual nas cidades 
do Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e Mara
nhão, e em todos os outros muuicipi.1s o~ que 
tiverem 200S ; comquanto eu reconheça, e não 
posso negar que a unifor~isar-se a gu·,rda nacio
nal de fôrma que preencha os tias de sua insti· 
tuição, mister seria, visto a intelligtlncia que 
voga de renda liquida, que se adaptasse a emenda 
em discussijo, e talv-ez que o augmento para mais 
ofieresse mais ~arantias ; porém preciso era um 
projecto de reforma em toda a legislação. 

Permittirá o nobre orador que me precedeu que 
eu faça mui succinta reflexão sobre a sua valiosa 
opinião de que, admittindo a constituição aos 
cargos p11blicos aos cidadãos sem outra úifferença 
que não seja a de saus talantos e virtudes, era 
inconstitucional o artigo, e injusto, especificando 
o quantitativo da renda. E' a proposição enun· 
ciada peb nobre deputado das Alagóas a dispo
sição do $ 14 do art. !79 da constitaição. Todos 
os cidadães têm, a mflu VE:r, direito aos cargos 
publicos; mas em proporção ao emprego a que 
se destina, de maneira que para occupal·o ne· 
ces•ario é uma garantia de que tem a necessaria 
habilitação, & póde supportar os on11s 011 despezas 
dos mesmos e sem que · se exclua a alguem, se 
consegue o fim desejado. Esse requisito de reuda, 
além de uecessario para sustentar-se a diguidade 
do cargo, não é inconsthucional, porque se só· 
mente dt~ve attender-se aos talt>ntos e virtudes, 
não se encontraria na propria constituiçã,, a 
det~rwínação da renda necessaria para eleitor, 
deputado, senador e consdhcliro de estado; e nem 
lei alg11ma deveria &lll>sistir q11o~ encerrasse tabella 
de rendas com hal,ilitação a algnns dos c:argos 
publicas. Sam essa disposição, ou outra eq uivaleute 
que marque o quantu.m da renda nectssaria para 
o po.;to _de official, teremos de ver repeti :h~ us 
nomeaçoes, como succedeu em :;~lgumas províncias 
quando en'i.o os postos conferidv:> por deição em 
pessoas sem. meios de sustentar a dignidade do 
cargo para que forem nomeadas. 

A permissão da nomeação do official fôra do 
districto da companhia ou corpo, estando em 
distancia tal em que posss compareeer diariamente, 
é, Sr. presidente, segundo me persur.do, uma 
arma valente que se vai crear a favor das re· 
commendações da ordem do dia, para não dizer 
emp~nhos e. P!ltronatos, em perda do serviço 
pubhco e dlSCiplma: é . o elemento de discordia, 
da inveja e odios, que todos empecem a marcha 
regular dos nossos negocias: é finalmente o meio 
seguro de gozar-se das honras e vantagens sem 

inc<!mmodo,_ sobrecarreg•ln•lo tod.1s as suas cbri· 
gao;oes aos unme.:iiato~, que so recusão tambem 
quando rec~n_hecam que não é legitimo o impedi
mAnto part1c1pando. 

Por todas estas considerações, voto contra o 
arLtgo e a ell!enda. 

O Sr. Ferx-etra. Penna :-Um dos meus 
nobres collegas da curnmissao e outro nobre de: .a
tad? por Goyaz já na sessão de hontem defendei·ão 
mut bem a doutnn.. do artigo que se discu te 
ma:> ne~ por isso d6ixarei de responder a varia~ 
ob,;erva_~:oes qcHl se tsu1 apresentado em sentic.lo 
contrarw. A camara tem observado, Sr. presid~nte, 
9ue _ :cl;.:uus ~enbvres co rnbatem o artigo poréjue 
JUl~ao ex:ess1va a r~nda, de 40011 que elle ex1p;e 
para que qualquer c1dadao possa sE:r nomeado 
officia_l da guarda nacional, e que a outros par.,ce 
ella tao p~quena q~e ~reteudem elevai-a a 600S 
e desta mesma . d1_ve rs1dado3 de opin1ões conclu~ 
e11 que a quantia fixada pela con1missiio é a mais 
razoavel, e p~r isso mais digna da approvação da 
camara. (ApOiados.) 

O nobre deputado pelo Pará que primeiro im
puguou o artigo, entende que sendo organisada a 
~uarda na_ci?ual co ~no deter mina o projecto, isto 
e, 9-ue ell:lglndo elle um numero de praças muito 
maJOr do que o marcado ua lei actual para que 
se posu formar um•1 compaulüa ou batalhão · 
permittindo-se que para este fim se teunão os 
guardas ~~ ~i~ersas pa!oc~ías e municípios; e 
sendo mu1 Jltliell, se,ta<l •mpo:>sivel achar em 
~erto.-; lugares m~n•ls p·JVOado-; do imt~erio m11 i tos 
lU~IVlduos c~m a rdnda ~~ ·100S, succederá que 
alu ou ss de1x~ ue organrsar a guarda nacional 
por fa~ta de offici~es, ou veja- se o governo na 
necesdr~ade de proc.mral ·os em uma vasta extensão 
do terntorio, tl que rasidindo elles a grande 
distancia e a5é em mu_?.iciplo di verso do da parada 
do corpo,_ uao pJJ~r~o cumpnr ~eus deveres, e 
de tudo 1~to p~ov1ra a relaxaçao e indisciplina 
da guarda nacional. 

E' · v:o~rdade que a. cornmissão elevou o numero 
de praça~ indispensavel pau a organisaçào das 
co_mpanhtas e corpo:~, e fClVOgou a disposição da 
le1 que_ a manda laz~~ d•1ntro .tos limites dtt cada 
parocbut, t~ndo prmc1palrnente "m vista:~ acabar 
com a nbus1va prat1ca dt~ t~d nomear um numero 
dcspr~po_rcionado dtl otlicia",. em lugares onde é 
mu1 dumnuta a f.:.rça que ,.ffuct i vamllllte se apre· 
senta p>U'il o .;erviç:~ (apoiados), isto é, officiaes que 
gozão das honras d rcJgallas du patentes, mas 
q~-l P:•uco trub~tlbo têm CO!ll o commando, e isto 
nu.o so p~lo que dtz respeito ás c"mpanhias mas 
tarobern aos batalhões ; mas eu devo observ~r ao 
nobre deputad~ que o art. 23 do proj.,cto que 
marcava o mmuno de 100 praças para formação 
de uma companhia foi rejeHado pc!la camara e 
qutl amda Stl!llia elle restabelecido em terceira 
~'scuss:i~, cumo é clc1 esperar-sa, não se seguirá o 
111conven1~n~e pon~cr>ldo pelo nobre deputado, 
P?rqu~ s_? diz respe~to ás parochias, e de nenb11ma 
1h~pos1çau do projecto Stl Infere que a organi· 
saçã':' . dos batalllÕ<! s dcmt:trá de ser feita por 
mU!llCtf!WS, ou,_ por outNs termos, que seja 
perm1tt1do reumr praças de dous ou mais muni
cipios para formar -se um só batalhão. O art. 24 
ex.ige, sim, q_ue cada batalhão tenha pelo menos 
se•~ .c'?~panh1as, rnas _d•st~ se não segue que os 
mu:nc1p10s que as nao t1verem &e reunào a 
outros; o que a commissão entende é que neste 
caso d~:ver-se-hão crear companhias avulsas dentro 
do município, e !lssi~ jã vê o nobre deputado 
que desapparece 1Dte1ramente a possibilidade que 
ell'l figur_ou _de fic_a~ a guarda nacional de uma 
comarca lllte1ra SUJeita aa commando de um ca
pitão ou tenente que resida nos confins della. 

Q11anto ao inconveniente de não haver em 
alguns lugarejos indivíduos com a renda de 400$000 
para serem officiaes, niío duvido que seja real, 
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mas ~~ta ~esma falta se poderá dar aindfl que 
se eXIJa somente a de 200$000, além das outras 
condições, como se t em observado por occasiões 
~o. provimento de v_ari~s outros empregos, porqul! 
e mnegavel que dl:ltnctos ha craados por le1 
onde não se achão pessoas suffi.:ientemente habi
litadas, e em numero ba,;tante para o re.,ular 
exercicio dos cargos publicas : mas sendQ ~stes 
lugarejos uma ~x.c <- pçào da regra, como já obser-

~~~ G0~~~z~e~re0ce~eeu q~~~~~~~o c:~~g0de~~~:t~~~ 
devemos de•x•u de adoptar uma disposição que 
se reconhece util e applicavel a quasi todo o 
impGrio. (.Apoiados.) Para esses caso:; excepcio
uaes d'lrá o govt!l'no alp:uma providencia que 
julgar mais acertada : li lei não póde ser tão 
minuciosa. 

Exigindo a renda de 4005000 para que o cidadão 
possa ser nomeadc official, procedeu a commb~ão 
de accõrdo cou1 o que havia feito quando tratou 
da qualificação dos guardas. porque a lei actual 
exige para um c outro caso maior ou menor renda, 
segundo a importancia do município, e a com
missão não d~:scobriudo fundamento algum razoa
vai para esta distincção , fêl-a desapparecer, 
estabelecend~ a mesma r~gr~. tanto para as capi
taes das prmc1paes provtnc1as marítimas, como 
para as outras povoações : e se a camara no 
primeiro caso, isto é, quando se tratou da 
qual~ficaç~o, adoptou _a sua opinião, parece que 
por 1de!itldade de razao deverá approvar o artigo 
que se discute. Demais, já se observou que 
devendo o official da guarda nacional t~r as 
mesmas habilita~ões do eleitor , e havendo-se 
declarado no pro)ectv de lei de eleiçõeti jã appro
vado . p~l~ camara, que _a renda exigida p-ela 
constttutçao deve ser avaliada em prata, haveria 
notavel dissonancia ou desharmonia, se na lei 
da guarda nacional se conservasse ainda a quantia 
fixa de 2008000, porque assíc nem todos os 
officiaes pod.;ráõ ser nomeados el~itores. Dir-se· 
ha que este inconveniente se poderá evitar não 
1:1e fazendo declaração de quantia ·alguma, e 
exigindo· se simplesnJtmte as condições de eleitor, 
mas a commissão fez a declaração expressa, 
porque entendeu que podendo esttl projecto con
verter-se em lei primeiro que o da~ eleições, 
convinha ir de accõrdo com a opinião já mani
festada pela camara sobre a insufficiencia da 
renda de 200SOOO para o exercicio de certos 
empregos, a que se não pvdem certamente reputar 
inferiores os postos da guarda nacional. (Apoia· 
dos.) 

O 11rtigo foi aindR atacado por um nobre depu
tado por S. Paulo, e eu sinto que o seu discurso 
não esteja já i01presso, porque não p11de ouvil-o 
todo; mas percebi que o nobre deputado notava 
que a COUlmissão estabelecesse como unica con
dição para a nomeação dos officiaes a renda, 
podendo assim ficar excluídos homens de ver
dadeiro merecimento, e prejudicado o direito de 
accosso que devem ter os officia.es inferiores. 
porque de ordinario acontece que nesta classe só 
sirvão homens que, embilra dotados de muito 
boas qualida~es, não possuem tão elevada renda. 
Quanto á primeira parte, direi que a simples 
leitura do artigo basta para destruir a obser
vação do nobre deputado, porque elle exige não 
só a renda, mas todas as condições que deve ter 
um eleitor. Se o nobre deputado porém quiz 
dizer que não se deve dar tanta consideração â 
renda, que ella se torne uma condição essencial 
para a nomeação, e que se deve attender mais 
ás qualidades pessoaes do individuo, não p6de 
a commissão acompanhai-o neste modo de pensar; 
porque ella . entende que os bons sentimentos, 
os bons desejos não bastão para quo alguem 
exerça bem um posto honorifico, dispendioso e 
gratuito quando lhe faltão meios de decente 
subsistencia. (Apoiaàol.) 

Qu!'-nto ao prejuízo que podem ter os officiaes 
infencres, d1rei que a commissão niio tratou de 
dar-lhes o direitn de ;.ccesso, mas sómente aos 
officiaes de patente. 
_ O Sa. R. Dos SANTos:-!'lã.o diz isso o pro
Jacto. 

O SR. FERREIRA P.!!:NNA:-Não diz isso o pro
~ecto _! ? Ora, lêa o nobre deputado o art. 27, que 
JS fu1 approvado, e reconhecerá que se eng11na 
porque elle trata ex.prP.ssa e unicamente dos offi: 
ciaes de patente (apoiados) ; lêa tambem o art. 26, 
que se refere particularmente aos officiaes infe
riores, e verá que a sua Bomeaçào é feita de 
diversa maneira pelos commanda.ntes dos corpos, 
por quem podem até ser rebaixados do posto por 
faltas commettidas no serviço, sem que preceda 
sentença, mas sómenta o exame do facto por um 
conselho de officiaes. Em summa, a comrr.issão 
entende que não conviria mesmo quil se concedesse 
tal direito de accesso da classe dos inferiores para 
a dos officiaes, porque individuo haverá, que 
sendo optimo sargento, não possa ~er alferes 
(apoiados) ; ella entende que para ser official in
ferior da guarda :1aciona! basta 1\ renda de simpl~s 
guarda, ficsndo todavia livre ao governo nom~::ar 
officiaes áquelles que reunirem todas as habilita
ções que a lei requer (apoiados), e explicado 
assim o seu pensamento, destipparece a contra
dicção que o nobre dep!itado pareceu notar nas 
diversas disposições do projecto. 

O nobre deputado pelas Alagóas, que f•tllou em 
penultimo lugar, e do numero daquelles que 
entendem que a renda de 400/1 é ainda diminuta 
e insufficiente para a decente subsistencia do 
official da guarda nacional; mas, omittindo por 
serem obvias, muitas outras razões pelas quaes 
não convém diflicultar excessivamente as nomea· 
ções, eu rP.spoodert:i aos nobres deputados com 
uma simples observação que parece-me ter sido 
já produzida na casa, e vem a ser que, a elevar·se 
a renda além de 400$, ficaráõ inhibidos de serem 
officiaes da guarda nacional os que hoje se con
siderão habilitados para representantt~s da nação ; 
o que parece inadmissi vel. (.Apoiados.) 

O mesU!o nobre deputado peltis Alagóas atacou 
ainda o artigo por outro lado, observando que 
é impolitica, odiosa e offensiva da constituição a 
exigencia que ahi se faz das qualidades de eleitor, 
porqut~ t~ssim ficaráõ excluidos dos postos da 
guarda nacional os que não :cascerão ingenuos, 
tendo alias direito aos mais elevados cargos da 
sociedade, como os de ministres de estado, ge· 
neral, bispo, etc., uma vez que JIO&suão os talentos 
e virtudes que a constituição exige, e accre:;centou 
que esta mesma idéa já appareceu na camara 
de 1832, que, combatida pelo uobre deputado, aqui 
passou por um ou clous voto11, e que afinal cahia 
ao senado. Ora, parece-me que o nobre deputado 
está compl~::tamente enganado sobre este ponto, 
porque eu vejo que o art. 13 da res'llução de 25 
de Outubro de 1832, que está em vigor, declara 
que só podem ser nom6ados officiaes da gua1da 
nacional os cidadãos que podem ser eleitores de 
província (U) : e a commissão nacta mzois fez do 
que elevar á 400/i a renda de 200/i que esta ra. 
solução estabeleceu para certos municipios, que 
não f.:~ssem os do Rio de Janeiro, Bahia, Recife 
c Maranhão. 

O Sa. REBooçu:-Não entendeu o que eu disse. 
O Sa. F:sarur.rBA PKNN~:-Parece-me que o nobre 

deputado expõz o fac\o como tenho referido ; mas, 
se o comprehendi mal, sirvão e13tas minhas pa
lavras para mostrar que a commissão não fez 
innovação alguma offensiva da constituição, e que 
não lhe cabe o odioso que pôde resultar das 
expressões do nobre deputado. 

O Sa. R~mouçA.s:-Niio : não quiz accusar a 
commissiio. 
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O Sa. F~;:aat:IttA PENNA: -E' certo que nas 

nossas leis actuaes parece b<1ver alguma falta, 
e até contradicç.ão quar .do, estabelecen:lo certas 
condiçõ~s de elegibilidade para alguns e:npregos 
secuodario~, as nào especifica para outros de muito 
mais elevada categoria; mas o simples bom senso 
está mostrando qu<~ p&ra as posições etnillentus, 
como a de ministro de estado, etc., uuuca poderà 
ser .:hamado quem não tiver as babiiitações que 
se exigem pura os cargos inferiores, quem jã não 
occupar na sociedad~ um lugar distincto_ Tambem 
se observ:1 que muitos cidadãos c:-.pazes e dignos 
de occupar os primeiros .:arg,,s da nação, reputào
se l egalmente incapazes para outros que náo têm 
igual importancia. 

O Sa. D. MANOEL:-A mesma constituição faz 
esta dislincçào. 

O Sa. FERRI>IHA. P~<."'NA:-Não só a coustítlliç\iQ, 
ccmo diversas leis regulamentares, l;l tanto que por 
ellas podem occupar os mais elevados cargos 
iudividuos que não podem ser jurados, nem 
promotores publicas por lbes faltar uma das 
qualidades exigidas para ser eleitor. (Apoiados.) 
Não discutirei agora a bondade e ju~;tiça desta 
legislação : o que tenho sómente em vista é 
mostrar que a commissão não fez innovação al
guma a tal respeito. {Apoiados-) 

O Sa. PaEstnENT& : - Acb.a.-se presente, o Sr. 
ministro da fazenda que vem assistir à discussão 
do orçamento : se o nobre deputado quizer in· 
terromper o seu discurso, poderá proseguir em 
outra occasião. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

ORÇAMENTO DA RECEITA 

Continuúa a dillcussão do art. 9o e seus para
grapbos do orçamento da fazenda. 

o Sr. José Ped-ro ela Sflva:-Sr. pr11si
dente, eu não sei o q11s da minha parte podia 
autonsar o nobre deputado pelo Piauby para 
considerar pouco generoso o meu procedimento 
Ddsta casa quando tive de fazer algumas reflexões 
ácercn das opiniões do nobre ex-ministro da 
fjjzenda coatidas no seu relatorio do anno passado. 
Eu croio que nem a minha eonducta nesta casa 
nem fóra del\a me tem e1u:actetiaado como tal, 
e me persuado que o nobre deputado não terá 
um motivo, não tera uma sõ r11zão com que 
possa justificar que o meu procedimento fvi menos 
digno de m1m, do lugar que occupo .... 

O Sa. Souz." 'MA-tl.'rt'N$·. -~ão disse menos digno. 
O Sa. J. P. DA SILv..t:-Um procedimento menos 

generoso é menos digno. . 
O SR. SoUZA· M.&B'l'INS :-Não : é cousa di.ffe

rente. 
O Sa. J. P. DA Sn.v.& :-Quereria o nobre deputado 

insinuar que eu temia apresentar as minhas idéas 
na preseno;a do nobre ex.·m\nistto da fazenda? Creio 
que não lerà fundam,,wto para isto. Eu as offereci 
á consideração d~ camara, que é bsst~tnte illus· 
trada, offereci·as ao Jlaiz que as julgarã, offereci· 
as mesmo ao nobre dep11tado, que é bastante 
entendido na mataria ; como pois suppór-:se que 
eu não as apresentaria ao nobre ex-ministro da 
fazenda ! O nobre deputado não podia fazer este 
juizo de mim. Persuadir-se-ba o nobre depu\adl> 
que por consideração ao nobre 6X·mini,tro deixei 
do apresentar essas minhas idéas no tempo em 
que elle F!stava no JIOder, sacrificando assim os 
meus deveres ! Tambem me persuado que uiio me 
poderâ fazer esta injuria ••.. 

O SR. SouZA. llúaTms: -Não quiz dizer tal. 
O Sa. J. P. D.a. SILVA:- .••• finalmente teria o 

nobre deputado por ftm com o seu procedimento 

persuadir á c:l.sa que eu quiz refut!lr as opiniões 
do nobre ex· miuistro. a coberto da sua ausencia 
desta casa, para poder fazer prevalecer ns minhas? 
Creio ']Ue tambem não t erá r11zào para isto, porque 
faço alto ennceito dos conh«lcimentc.s financeiros 
do nobre ex.-miuistro ; pois o teuho na importancia 
que justamente lhe cabe, e pern1itta-me a camar .. 
que eu aproveite a ~ccasi&o para agradecer-lbe 
os valiosos serviços que com o auxilio destes 
conheciment<~!l elle fez ao paiz quando esttl\'e 
no poder. Eu n5.o podia to:r esta pretenção, e 
quando a tn•esse, não o conseguiria- O nobre 
ex-minütro está no Mnado ; para là irá a \Pi 
do orçamento ; e elle então terá occasião de su~
tentar 08 seus principios ~ contradar os meus. 

Fóra destas hypotbeses não sei debaixo de que 
ponto de vista tomou o nobre deputado o meu 
proct~rlimel\to p~1:a. o considerar pouco generoso. 
Eu deix:o o seu julgamento ao nobre deputado 
mesmo, entrego á sua propría consciencia, e 
elle verá que me fez injustamente uma offensa. 

O Sa. S oozA MAR'I'lNs:-Offdnsa uão. 
O SR- J. P- DA SILVA :-Sr. presidente, as refle· 

xões que fiz ácerca d.as opiniões do nobre ex
mini~tro da fazenda não vierào a esta casa 
inopport1111amente. Existe uma tarifa interina 
baseada nos principios que contrariei, dominada 
por el\es, e devendo ser reforn1ada sob sua in· 
fluencia, por isso que eu considero o nobre 
ministro da .fazenda :solidario nas opiniões do seu 
antecessor; portanto convinha, agora que se quer 
dar nova autorisação ao nobre ministro da fazenda 
para reformal-o, que estes [trincipios fossem ant>
lysados, e que so visse se delles provinha o 
resultado que se tem verificado na applicação da 
tarifa. O anno pa>sado eu podia tallar nesta 
mataria, apresentei até duas emendas (se o nobre 
deputado rever as actas ha de encontrai-as), uma 
diminuindo o imposto de 30 °/o e outra dimi· 
nuindo o de 50. Qu!Z justifical·as e sustentai-as, 
mas refl.ecti depois que era melhor esperar por 
um resultado de applicao;ão da tarifa para com 
dados pCisitivos melhor sustentar as minhas opi
niões. C<lbe agora dizer ao D'>brE> deputado que 
esta>~ emendas proviio que não assenti a todas 
as pretenções do nobre ex-ministro da fazenda, 
coroo o núbre deputado asseverou uo seu o.iisc'lotrso. 
Demais, o nobre deputado sabfl muito bem que 
a sciencia financeira é uma scieneia experimental, 
é a sciencia dos factvs, nelles é bast~ada e por 
elles é explicada ; por consequencia niio era fóra 
de proposito qu11 eu esperasse por um dado 
positivo, por um dado esta.t.i~tico, para ba.sea.r as 
minhas observações. Tenho respondido ao nobre 
deputado nesta parte. 

Disse mais o nobre deputado que a nainha 
emenda era um despropoaito. Parece-m~ que o nobre 
deputl\do, baldo de razões pa.ta. combat~ar-me, ou 
não lhe tendo occorrido arg11meatos sufficieates 
para isto, quiz pelo monos rebaixar-me. 

O Sa. SouZA. M.&.RTINs:-Não. 
O Sa. J . P. DA. SILVA:-Pois estas denominações 

não ma rebaix:ào ? 

Sr. presidente, se o nobre deputado lesse o 
relatorio do uobre ex-ministro da fazenda, ou se 
o tivesse presente, e se examinasse a tabellR 
ultima .-que se acha annexa ao relatorio do anno 
corrente. veria que o nobre ex-ministro disse 
que a taxa de 30 °/o era a dominante, era aquella 
que priocipa\mente devia intluit ua tarifa para 
elevar a renda das alfandegas de 12 a 18,000:000fl; 
e com effeito se vê da tabella que citei que esta 
taxa recahe sobre õ/7 dos valores .importados ; 
por consequeocia 6 a taxa que póde intl.uir na 
tarifa para que a renda não seja a esperada, 
caso seja ella muito forte, como eu considero, 
e que por isso q11ero que se se dimiuua. Vt 
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portanto o nobre deputado que a minha emenda 
não é um desproposito. 

Não tenho mais nada que responder ao nobre 
deputado porque nada disse em refutação ao meu 
discurso. Passarei a responder ao nobre ·deputado 
pelo Rio de Janeiro, a quem pouco tenho que 
dizer, porque pouco se oceupou o nobre deputado 
eom o meu discurso. 

O nobre deputado, Sr. pregidente, limitou-se a 
refutar a minha &menda na parte que diz respeito 
á diminui~ão dos direitos de 30 •/o, e mostrando 
que esses direitos não erão tão fortes como 
eu suppunba, e qui! a alfandega do Rio de Janeiro 
tmha rendido sufficientemente para acreditar a 
tarifa, acabou por dizer que eu me tinha enganado 
inteiramente nos meus ealculos. 

O nobre deputado, para melhor firmar a sua 
opinião, principiou dizendo que o re••dimento do 
anno corrente estava um pouco desfalcado pela 
antecipação de despachos que tinhão havido antes 
da execução da tarifa ; que essa antecipação niio 
só tinha infiuido n::> ultimo semestre do anno 
passado, como tambem no anuo corrente ; mas 
que apezar disto, elle tinha entrado com o ren· 
dimento desse anno financeiro passado em calculo 
para calcular o termo me .. lio do rendimento dos 
tres annos anteriores, afim da orçar a receita 
provavel da alfande~a do Rio de Janeiro no anno 
financeiro corrente. Tendo obtido para esse termo 
medio 7,250:0008, e dado para à rend>l verificada 
este anno 8,500:000$, diminuindo esta renda da 
outra orçada, o nobre deputado obteve a differença 
de 1.250:0008. e dahi concluio que a alfandega 
do Rio de Janeiro tinha rendido tanto quanto era 
bast&nte para acreditar a tarifa, por isso que 
considerava us direitos da tarifa não na impor· 
tancia que eu e o nobre ex-ministro da fazenda 
lhes demos, mas sim em uma outra inferior ; 
porquanto erào elles contados sobre uma est1mação 
da valores inferior llquella que se davão as roer· 
cadoria!ó! antes da tarifa em questão. 

A difftlrença, Sr. presidente, que ha entre o 
calcUJ(J do nobre deputado e o meu é esta: eu 
diminui do rendimento do anno corrente, que, 
segundo uma tabella annexa ao relatorio deste 
anno que traz o reudimento de 9 m-:zes, devia 
ser de 8,3;JO:OOOS, o rendimento do anno pas · 
sado, que fci de 7,859:0008, e por isso ob· 
teve a ditTerença de 4o7l:OOOS para o augmento 
de renda dt!~te anno na alf .. ndega da córte. 
O nobre deputado diminuio do rendimento deste 
anno, que estimou em mais alguma cousa, o 
termo media dos rendimentos dos tres a .. nos 
anteriores, e por isso o seu calculo deu uma 
ditTerença superior á que eu acbei. Respondendo 
ao nobre deputado , dir-lbe-bei que se aebou 
enganado quando nos allirmou que " rendim~uto 
do unno pt~ssado eomprt-hendia parte do rendimento 
deste anno; porquanto o valor das mercadorias 
despachadas nos dous annos anteriores uo corrente 
pr0vão o contrario. No pr1meiro semestre do 
anno corrente dospachárào-se mercadorias no valor 
de 14,243 contos , nos dous annos anttlriores os 
semestres regulárão em uma importancia maior; 
mas apezar disto não SH conclue o que o nobre 
deputado disse. Nos semestres do anno de 18!3 
a 44 o termo met.iio dos valores despachados im
portou em 15,486 contos: nos de 18!4 a 4.5 o 
termo media foi de 15,037 contos, valor inferior 
ao dos semestres ar.teriores. Ora, tendo -se em 
cada semestre do anno pass:~ao despa!:bado em 
valores menos do que nos semestres do anno de 
1848 a 44, provado fica que no anno passado não 
se d,;spachárão mercadorias que pertenciào ao 
anno corrente, ou que neste anno se devião des
pachar: logo, a antecipação de despachos que 
houve antes da tarifa não absorveu cousfl alguma 
da renda do auno corrente, e por conseguir.td não 
se pôde dizer que ella devia ser maior se não 
fossem esses despachos antecipados. 

(Ha t;ariot apartes do Sr. Sou:e~ e Oliveira. a 
que o orador responde, mas que não pudemos 
acompanhar.) 

O SR. JosE' PEDRO DA SILVA:- Mas, Sr. pre· 
sidente, eu quero conceder uo nobre deputado 
que esta ditrerença nos ,.alores despachados o 
anno passado, e no primeiro semestre do o.nno 
corrente comparativamente ao anno de 1843 a ü 
provenha de sttrem os despachos feitos sobre 
avalinc;ões inferiores ás que regulavã() os despa· 
chos antes da tarifa ; e que por conseguinte se 
po~sa dizer que o valor das mercadorias despa
chadas o nono passado não se põde comparar 
com o do anno anterior de 1843 a 44 para tirar 
a consequencia que tirei ; ainda assim eu provarei 
que o accrescimo de renda deste anno, contando 
mesmo com o que se acha absorvido no anno 
passado, não prova que a tarifa tenha produzido 
o seu effeito, e que os direitos de 30 •/o não são 
muito fortes. 

O nobre deputado no seu calculo não contou 
com o augmento natural de renda que devia ter 
a alfandega desta eórte, no anno corrente, aug· 
mento que se tem dado sempre nos annos ante
riores, e que não deixarin de haver este anno, 
visto as circumstancias do paiz não o contrariarem, 
e dever sempre progredir a riqueza e o consumo. 
Além disto, o nobre deputado não levou em conta 
uma consid~ração poderosa que aqui apresentei 
quando falldi a primeira vez ; . isto é, que devia 
tijr havido depois da tarifa tal ou qual concen
tração do commercio na córte, em consequencia 
da elev:1ção dos direitos, por isso que nos grandes 
mercad .. s onde avultão grandes capitaes, oo onde 
a riqueza é maior, o consumo sampre se dá sem 
notavel differença, quando a mercadoria encnrece, 
e que devendo isto ter acontecido e produzido 
nn alfandega da côrte um augmento de renda, 
quantia equival~nte devião ter perdido as aUan
degas das províncias pela razão do desvio do 
commercio. Não pareça 110 nobre deputado que 
a minha supposiçào é fóra de proposito. Aqui 
tenho um mappa da alfantlega t.le "Pemambuco, 
que prova a minha asserção a respeito dos vinhos, 
Os direitos dos viuhos na alfandega de Pernam· 
buco no anuo de 42 a -13 produzirão 4.'36 contos ; 
mas em coiJsequencia da elevação da taxa dos 
direitos que passou, creio que de 20 •/• e liO ou 
()3 1/2, o rendimen1.o do anno seguinte foi de 302 
contos. Houve portanto a considerava! ditrerença 
de 132 contos, e a razão disto não foi outra qufl 
a caroJStia deste genero por causa dos altO!l di· 
reitos. Entretanto que 1sto acontecia em Per· 
nambuc<>, na alfandep:a do Rio de Jllneiro a 
renda que davão os direitos dott vinhos subia 
consideravelmente. V~·se da tabella anuexa ao 
relatorio do anno passado, '}ue no anno de 1841 
a -12 rendêriio os dirP.itos dos vinllos 60S contai\ ; 
no de 18!2 a -!3, 771 conto11, no de 181;3 a 44, 
890 contos. Logo, está provado que houve um 
desvio deste ge11ero para a córte ou que o 
mercado do Rio de Janeiro não sotrreu pela ele
vação dos direitos ; mas que tendo soffrido as 
províncias, deve-se levar em conta o que ellas 
perdem pela elevação dos direitos, para se não 
considerar a renda da alfa.ndega da cõrte tão 
importante como parece. O que fica prov~do a 
respeito dos vinhos se verificará sem duvida nas 
outras mercadorias. A' vista disto pois ' :~obre 
deputado não póde ter como muito importante o 
excesso da renda da córte no anno financeiro 
corrente. Este augmento d& renda se reduzirá a 
muito pouca cousa. se o nobre deputado fizer o abate 
do rendimento que natur~lmente devia ter a alfa_li· 
dega quando me~mo não estivesse em execuçao 
a nova tarifa, e aquelle proveniente da aftlu~ocia 
do comm~:reio para este mercado; embora quena o 
nobre deputado abater dos annos anteriores o ren· 
dimento que davão as mercadorias do Rio GraodQ 
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do Sul, que por causa da guerra erão aqui des
pachados, afim de tornar-se maior s differonça do 
rendimento do anuo corrente comparativamente 
aos armos passados_ 

Sr. presidente, ainda. msisto em Ci>psidtlrar a 
diminuição da renda como uma consequeocia dos 
altos direitos. Para o provar basta referir-me a 
esses dados estatísticos que o nobre deputado niio 
quiz admittir ; isto é, a importancia diminuta 
dos vaLores despachados no primeiro semestre do 
anuo financeiro ..:orrente, tanto na alfandega do 
Rio como na da Pernambuco, segundo um mappa 
quol aqui tenho. Na aL!andega do Rio, como já 
mostrfoi, a differença é pequena, mas na de Per
nambuco a differençll é extra<>rdinaria, e por isso 
mesmo não se póde attribuir a essa antecipação 
<ie despachos, visto que não era possível uma 
tão forte ir.fiuencia_ N:1 alfandega daquella pro
vmcia no primeiro semestre do anno corrente 
apenas Jespachárão-se mercadorias na lmportancia 
de 2,930 contos, por conseguinte e•n todo o anno 
devem-se despachar em valores 5,860 contos. Mas 
vê.se do mesmo mappa que no anno passado os 
despachos forão na importaneia de 9, 089 contos, 
os do anno de 1843 a 44o, na. de 8,256 contos, os 
do anno de 1842 a 43, de 7,320 contos e assim 
por diante, não se encontrando um só anno desde 
o anno de 1835 a 36 por diante, que se despa
chasse uma som&Da tão diminuta como no anno 
corrente é provavel que se despache. á vista 
do que succede no primeiro semestre. O mesmo 
acontece na alfandega da Bahia, segundo nos 
disse aqui um nobre deputado daquella província, 
portanto tenho provado que os direitos são muito 
fortes, embora não sejão tomados na import~&ncia 
que o nobre ex-miRistro da fazenda os considerou, 
por serem descontados sobre valores inferiores 
aos antigos. Por conseguinte a minha emenda 
deve passar, porque são os direitos de 30 "/• 
que príncípahnente in11uem na renda das alfan
degas. Nada mais direi ao nobre deputado, 
porque elle nada mais disse em contrario ao meu 
discurso. 

E' apoiada e entrB em discussão a seguinte 
emenda: 

" Para onde convier. Emquant"l durar a cala· 
midade que soffrem as províncias do Ceará, 
Parahyba e Rio Grllnde do Norttl, a farinha de 
tri~to, milllo, arroz, feijão e mais artigos c;,m
pr~bendidos nos c~reaes, e born a•sim as carnes 
e peixes em salga, ainda importados em navios 
estrangeiros, ftcào isento~ de q11alquer direit..,. 

"Paço da camara dosriei;)utados, 25 de J·onho de 
1846.- C. e Silva.11 

O Sr_ Rod.rtgu.os d.os Santos:- Sr. 
presidente, siut•J profundamente, não pod!lr an
nuír ao desejo manifestado pelo nobre miuistro 
da fazenda na ses~ão de hontem , ácerca da 
conclusão da dlscuss,'io desta parte do orçamento. 
Eu conviria de boamente em que ella se encer· 
rasstl quan1o antes, se eu não Vi!lse que se tinh:'io 
chamado a terceiro, por esta occasião, questÕéS 
de alto intrJresse, que não podem passsr sem um 
exame sincero e refioctido, sem uma averiguação 
profunda, para que o paiz p.Jssa tir:1r desse 
dP.bate todos os resulta.ios, toda a utilidade que 
elle pôde produzir. s~ " discussão versasse 
unicamente sobre a mataria exclusiva do orça
mento, certamente ella puderia ser rllptda e breve, 
porque t'lnho. observado que, á excepção do um 
ou outro orador, todos os outros não sr! têm 
orcupado do que diz propri&mente r~speito ao 
orçamento, inculcando assim que estão d'l accórdo 
àcerca delle. Questões incidentes, que têm mais 
ou menos rel~tçãr. com o orç&mento, silo as que 
têm occupado com mais extensão e particularidade 
a attençâo doa nobres oradores. Mas. Sr. presi· 
dente, quando a discussão tem chegado a este 
~tado, quando por um desvio, certamente to· 

leravel, ella tem tomado uma attitude de grande 
ímportancia, eu julgo que não é conveniente que 
seJa encerrada bruscamente; porque o paiz não 
páde lucrar em que estas questões de alto iB· 
teresse deixem de ser averiguada!! para conhecer
se qual o melllor partido a tomar. Por isto, 
Sr- presidente, com bem pezar, "eu deixarei de 
annuir á especie de convite ou insinuação que 
fez o nobre mlulatro da fazenda para que en
cerrassemos quanto antes e3ta discu;;~ào- Eu, 
Sr. presidente, niio receio que esta camara perca 
na l1berdade do exercício de suas prerogatívas 
em virtude do prolongamento d:l discussão. Com 
muita razão o nobre ministro hontem ponderou 
que, quando as discussões sallião do seu termo 
e duravão mais tempo do que era necessario, o 
resultado era ir o orçamento tarde para o s~nado, 
alli ser emendado e depois ver·se a camara na 
dura collisão de deixar a administração sem 
orçamento ou de aceitar sem reserva e forçada
mente todas as medidas que fossem approvadas 
no senado, ainda que não as julgassemos con
venientes. De facto, Sr. presidente, neste sentido 
al~umas vezes póJe a camara perder ; mas 
actualmente não vejo· este perigo, porque a sessão 
não está. tão adiant\da que possamos razoavel
mente esperar qne o senado nos mande para aqui 
o orç>tmento emendado nos ultimos dias da sessão. 
A &valíar pelo que tem -se passado ácerca de 
outras leis annuas, eu presumo que no senado 
será muito mais rapida e breve esta discussão do 
que tem sido aqui. 

Sr- presidente, este desejo do nobre ministro 
confirma um facto revelado pela experiencia, isto 
é, que de ordinari(' as concessões que se fazem 
ás administrações tornão-as ainda mais exigentes: 
acho isto maito nalural, e estou persuadido que 
isto se verifica e•n todos os tempos e com todos 
os governos. A camara sabe que neste anno 
temo~ votado com _a maior rapidtlz que é possível 
quasl todas as lels annuas. As not~sas commis
!;Ões têm feittl qu•mto é possível par .. melhorar 
as propostas do governo; a camara t<lm aceitado, 
sem reserva, os trabalhos das commissõas, appro
vando-os quasi sem debate : portanto não acho 
que a administração po~sa queixar-se de Rrande 
prolongamento nl\s discussões ; antes cuido que 
a discussão do orçarncnto da fazenda tem itio, 
por eu1quanto, muito rapidamente- Acho natural, 
::>r. pres1deute, que a discu,sâo se prolongue mais 
no orçamento da fazendto dQ que em qualquer 
outra proposta, porque n camara sabe que as 
outras proposta.s do p:ovP.rno podem affectar os 
interesses de uma ou outra classe, e só podem 
aif11ctar os interesses geraes de todüs os brazi
leiros indirectamente ; pelo contrario, eu entendo 
que os inleress~s de totlos os brazileiros são 
directamente affectados no orçamento da fazenda, 
por·~ue trata -se de determinar as despezas pu
blicas, de fornecer e habJitar a administração 
com os meios para fazer face a ellas, e estes 
meios todos são tirados do>< recursos individuaes 
C:os cidadãos brazileiros. Todos os brazileiros 
pois, qualqu~r que seja a sua classe ou a sua 
condição, têm um interesse immediato e directo 
nesta parte do orçamento, e assim não á de 
estranhar que a discussão desta parte do orçamento 
que envolve interesses tão numerosos, tão im· 
~·onantes, duro! mais tempo e suscite maiores 
divergencias do que outra lei que não esteja 
nestas circumstancias_ 

":)r. president~ , irei desde já. ã defeza das 
en1endas que tive a honra de mandar á mesa. 
Qb,;ervei com prazer, que todas ellas, á excepção 
de urna, não forão contestadas em seus f•lnda
mentos, antes e:rtpres~a ou tacitamente foi reco-
nhecida a justeza das razões em que se fundào. 
A'cerca de uma só, Sr. presidente, eu não pouo 
dizer que houve acquieacencia, e é aquella qne se 
destina n impOr um tributo sobre a importação 
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da~ bestas e cavallos que entrarem dos estados 
vizinho~ para commercio. O nobre deputado pela 
prr•vincia do Rio Grande, q"Je certamente julgo 
muito habilitado para tratar destas materias , 
ponderou que esta emenda ia off'ender os interesses 
dos estancieiros da sua provincia, porque, sendo 
cArto que a criação de cavallos tinha-se alli 
extinguido por causa da revolução , e sendo 
tambem certo que ha necessidade de um grande 
supprimcnto de cavallos para o serviço das estan
clas, a emenda ia difficultar esse supprimento, 
quando impõe estorvos á sua entrada. Convenho 
no valor das observações do nobre deputado, mas 
ha de me permiltir que conteste sua applicaçiio á. 
hypothese vertente. Basta que o nobre deputado 
pondere que a minha emenda destina-se a tributar· 
unicamente os cavallos e bestas que entrarem dos 
est•ldO~ vizinbos para o commercio , e isto é 
differrnte dos cavalios e bestas que vierem para 
uso das estancias. esses eu não desejaria que 
fossem tributados. Sr. presidente, nestas matarias 
llunca a clareza p6de prejudicar; pc.r isso, se ê 
esta a unica obJecção que S"l p6Je far.er (t. provi
dencia que indiquei, eu eston disposto a aclarar 
de tal maneira a redacção da minha emenda que 
salve inteiramente os receios do nobre deputado. 
Assim ::-edigirei a minha emer,d& de modo que 
ella só comprehenda aR tropas que viort>m do 
Estado Oriental com dPstino ao mercado ; assim 
fi.clio EXcluídas as cavalhadtLs que forem trazidas 
para o serviço das estancias do Rio Grande. Não 
se tendo combatido as razões que eu apresentei 
para fundamentar esta providencia , eu julgo 
ocioso entrar em qualquer detalhe a este res
peito. 

As razões com que a fundamentei estiio 9m pé; 
não farão contrariadas, e por isso presumo que 
devem prevalec.; r. E>pero que a eamara fará um 
beneficio grande á classe de brazileiros que se 
em pregão r.a criação de animaes, tributando este ge
nero quando vier importado de paízes estrang.;! iros, 
assim como tem tributado mais fortem~nte nos 
outros generos de producção estrangeira P'lra pro
teger nos5n nascente industria. Não me estenderei 
na sustentação das outras emendas que St: destinito 
a el'Jvar algumas verbas do orçamento da receita 
exageradameute reduzidas, porque mP. parece que 
forão sufficientemente ju~lificad : ts pelo expres ,;o 
r(•conhecimento do Sr. ministro da fazenda. Elle 
declarou muit" explicila e terminantemente, que 
r econhecia que algum defeito podia ter havido no 
calculo das renda!!, e por isso não se oppunha a 
que essas verbas fossem elevadas conforme prl•puz 
nas 111i11ba~ emo;ndt~fl. E' porem, verdade, Sr. pre
sidente , que o nobre ministro pareceu nt:ssa 
occasião dar pouca importancia á designação e 
aprecia.;ão da provavel renda de cada um dos 
tributos. Eu, Sr. presidente, j4 na primeira VéZ 
que fal!ci ~obrd esta materia, ligeiramente apr<!
seutei algumas razõos , que me movião a não 
concorJar com os que assim pensavão ; e hoje 
ainda estou mais firme em sust.,nte.r que t•l lD 
muita importancia uma exa.cta avaliação das 
rendas. O nobre ministro disse que tínhamos a 
fortuna de estarmos livres de um dos nossos 
grandes i<limígos, isto é, do de{icit ; que tínhamos 
conseguido a grand~ vantagem de balance. r o 
nos~o orçamento, de sorte que não tinhamos de 
receiar um deficit: mas se o nobre ministro não 
dá importancia á avaliação d~ renJa de c~da 
imposto, como pôde d1zer q~e nao. t'3mos defic•t? 
O reconhecimento do defictt só pode r esullar _da 
comparação entre a despcza decretada e a recetta 
presumível; mas se nós fo~mos a trouxe-mouxe 
avaliar a receita, se não cu1darmos, com Lodo o 
escrupulo, em estuJar quanto póde produzir para 
o thesouro cada ramo lle reudll, como poderemos 
dizer que não haverá um áeflcit f Creio pois, Sr. 
presidente, que mesmo para que pot~lla verificar-se 
a participação tio llaongelra que noa fez o no!:lre 
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ministro, é mister que haja to,lo o escrnpulo, 
toda a cautela na apreciação e avaliação das 
rendas. Como eu entendo que não se pôde 
conhecer se ha ou não deficit sem uma justa 
apreciaçiio da renda, eu continuarei a dar toda 
a attenção a este trabalho para que nós possamos 
com verdaàe, ou ao menos com muita probabili
dad~, conhecer o estado das nossas finanças, e 
decretar com justeza, aquellas despezas que fórem 
compativei~ com a receita provavel, dando destino 
é. que sobr.1r depois de feitas as despezas, ou 
supprindo por outros meios o que faltar. 

Está sobre a mesa, Sr. presidente, uma emenda · 
que eu julgo de muito lmportancia, " que ligo 
.muito interesse, e que o nobre ministro implici· 
tamente aceitou ; é a emenda relativa ás casas 
de commercio nacionaes e estra ngeíras q1ie tiverem 
mais de dous caix:eíros estrangeiros. Julgo des
necessario, senhores, explicar á camara qual é 
a tendencia. desta emenda. Já tive occesião de 
pronunciar -me muito claramente a respeito da 
conveni e ~tcia de trntarmos quanto antes de na
cíonalisar o nos30 comatercio, destruindo os ob
staculos que impedem n ·entrada de brazileiros 
naquellas escolas praticas que os podem habilitar 
para fazerem vantajosamente o commercio ; eu 
então disse que a medida adoptada na lei da 
guarda nacional não era completa, não podia 
por si só fazer desapparec<Jr os obstaculos que 
veda vão a entrada dos brazileiros para o commer
cio. Nessa occasião ponderei que a dispensa dos 
caixeiro;; do serviço da guarda nacional simples
mente arredava um dos motivos porque elles 
erão rejeitados nas casas de cummercio ; mas 
aintla subsistia outro motivo, e muito forte, que 
cumpria que combatessemos, isto é, a sympathia 
pronunciada da maior parte dos negociantes es
trangeiros A favor dos seus compatriotas. Já então 
recouh-.ci, e ainda hnje repit•t, que esta sympathia 
é muito legitima, maito natural, e até certo ponto 
louvavel; Julgo muito nobre que os estrangeiros 
pugnem pelos interesses de seus compatriotas, 
ma" se reconheço quo isto é muito louvavel e 
muito nobre da parte dos estrangeiros que estão 
de posse de quasi todo o commercio, igu11l razão 
devo achar para quo nós os imitemos, protegendo 
qaanto fór possível o; nossos compatriotas. 
(Apoiados.) Qual é o meio, senhores, por que po
den!Os prot~ger os nossos compatriotas, para en
trarem r~cilmente na profissão commercial! E' sem 
duvida o quo offereci na minha emenda. Este 
meio é unico para combater as sympathins das 
casas de commercie estrangeiras pelo:~ seus com
patrhlta~, sympathia que impddtl que el\as reccbão 
os brazileiros sempre que tenhãn estrangeiros 
para adutlttir. A camara s.1be quanto é consida
ravel o numero do jovens estrangeiros que todos 
os anuas entrão em nossos portos ; e tambem 
deve saber que, dentro de poucos dias, estes 
estrangeiros estão arranjtLd,,s em casas de com
mercio. P.Jr outro lado, é sabido que das nossas 
províncias concorrem muitos jovens brazileiros 
que pr.>curão deJicar-se ao commercío, mas nin
guem ignora que esses jovens dem.Jrào ·se por 
muitos mezes nestli cõrte sem acharem casas 
que os queirão receber. Qual é a razão deste 
proc€diment'l da parte das cas·1s de commercio 1 
E' sem duvida em grande parte a sympathia que 
existe a favor dos e.strangeiros, sympatbia que 
prejudica a admissão dos nacionaes. (Apoiados.) 
Portanto, se querem 1s imitar os estrangeiros que 
di\o tão louvavel preferencia aos seu,; compatrio
tas, d~vemos lambem proteger os nossos compa
triotas, e combater essa s.ympathia que impede 
a admissão doa nacionaes nas casas de commercio 
elltrsugP.iras, que são as mais numerosas. Ora, 
Sr. presidente, o meio uoico de combater essa 
~ympathía é o qua propuz na emenda que se 
acha assignada por mim é muitos outros meus 
nobre& collegas. 
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E' verdade, Sr. pre~id~nte, QUP. o nobre mi

nistro, aceitando todas as razões com que esta 
emenda podia ser defendida, disse que não julgava 
a occs<i:io mais opportuna para ell~ ser decretada., 
por isso entendia que na lei do orçamento não 
d.eviiio ser contempladas senão aquellas provi· 
dencins que tendessem propriamente a augmeotar 
ou a dimiiluir a receita, a augmentar ou a di· 
minuir a despeza. Se estivesse presente o nobre 
miuistro, ou lhe pediria que ponderasse que esta 
emenda está inteiramente em Aeus princípios, 
que ella tende inquestionavelmente a augmP.ntar 
a receita. Toda a emenda que crea uma contri
buição, um imposto, é muito bem cabida no 
titulo da receita, porque necessariamente e !lu 
concorre para o 11ugmento das rendas; por con· 
sequencia, não é materia estranha ao orçamento, 
não é enxerto que se faz, é uma mataria muito 
propria, e muito bem trazida a esta discussão. 
Se o nobre ministro, por uma in~istencia que 
revelasse a existencia de outras razões que não 
estas que elle apresentou, me convidasse para 
retirar esta entenda ao orçamento da receit1<, eu 
annuiria com a condição de que fosse approvada 
desde aJ:;ora, compromettendo me eu em propõr 
M depois que fo;;se convertida em resolução a 
part.;. Ainda no anno passado approvárão-se na 
na lei do orçamento diversas providencias que 
depois forào sep•lradas convertidas em lei sepa
Tada. Se o nobre ministro entende qu.a este 
arbítrio póde destruir algum embaraço, obviar 
algumas complicações que elle não revelou, mas 
que podem por ventura temer-se, en não me 
recu;;Rrei R propõr este arbitrio que julgo satis
factorio ; pois que não é minha intenção crear 
estorvos á a<l•uinistração que até agllra tenho 
sustentado. Sr. presidente, não temo que. esta 
providencia seja combatida com os tratad<JS exis· 
tentes. Já no anno pas:;ado eu cuido ter demons
trado, de uma maneira ma1ito convincente, que 
u,,o temos tratados com nação alguma que impeça 
a adopção desta providencia. A unica .cousa que 
temos em materia da tratados são (JS artigos 
perpetues aJo tralado com a Franç>l ; mas · eu já 
mostrei com muita clareza, que não se encontra 
nestes artigos perpetYos uma só disposição que 
possa embargar n adopção de<ta emenda. Eu já 
ponderlli utesmo uo anno passado, que o facto 
da acquiescencia da legação franceza nesta rõrte, 
o facto d., não ter ella protestado contra um11 
medida identica apresentada em 1838 ou 1839, 
Importa o r~conwecimento de que esta medida 
niio póde ser coutrariada por aquelles arti~us 
perpetuo&, A CRtnara sabe que em 1838 ou 39, 
quando se propóz U111a semelhante medida sómente 
a legação ingl~za prote&tllu contra ella, porque a 
legação ingleza a.:bava no tratado com a Grã
Bretanha motivos para sustentar o seu protesto. 
As outras legações, inclusive a franceza nunca 
protestarão, a legação franceza nunca invocou 
qualquer disposição <los artigos perpetuas para 
contr;lriar essa medida. Portanto temos dire1to 
muito expresso, temos esse facto muito signifi
cativo a favor da emenda, e por consequencia nlo 
posso encontrar n~~h~ma razii? quE: possa preva
lecer para sua re)e1çao. (Apo,ados.) 

Já que faltei nesse tratado, Sr. presidente, eu 
acompanharei o nobre ministro nos patrioticos e 
louvaveis desejos que elle tem de conseguir a 
annullação desses artigos perpetuos. Eu estou 
inteiramente de accordo com a opinião do nobre 
ministro s11bre os tratados perpetuos. Já no anno 
passado eu lile pronunciei a. este resp~lto decla
rando com toda a segurança, que em direito não 
reconheço a autoridade de tratados perpetuas 
entre os raizes regidos por systema igual ao 
nosso. Per essa occasião eu expuz ligeiramente 
as razões em que baseava esta minha opinião ; 
mas ellas são ti\o patentes, e a camara as conhece 
tão perf.,itamente, que cn me dispNtsarei de pro-

duzir a justificação dP.sta opinião, <l muito menos 
o julgo necess·wio, quando vejo o nobre ministro 
prufess!lr uma opinião identica, deseonbec;,ndo a 
autori•Jade de tratados perpetuas para paizes 
rP.gidos por sy:>tema s~melhantA ao nos::~o. .Mas o 
que nos cumpr~> fazer já que existem os artigos 
pMpetuos do tratado com a França? E' esta a 
questão que o nobre ministro não ventilou, e que 
etl desejava ver bem tratada perante esta camara, 
para que o governo pos~a quanto anto3s cuidar 
de remover os embaraços que nos trás a exis
tencia dos artig<>s perpetuas. Eu não considero, 
Sr. presidente senão tres meios de obter a 
annullação <lo tratado. Fallantlo de um tratado 
semelhante a este· que obrigl\ perpetuamente dous 

. paizes regidos pelo systema constitucional, um 
dos meio~ é a denunciação da sua nullidade : 
faltando o direito, qud é a pri<tcipal base de 
toda a convenção, · eot•mdo que a denunciação da 
sua nullidad~ é bastante para que deixe de 
existir. Mas a prudencia aconselha que não se 
use destes meios senão em ultimo extremo; a 
prudencia tem aconselhado outros meios efficazes 
vantajosos, C•JID que se pôde obter sem perigo o 
me~rno re,;ultado. D.>us são os meios em minha 
opinião que póde empreg~r & administração do 
Brazil para consgguir s. ce~sação destes t<rtigo,; 
perpoluos: um delles é a denunciação da sua 
obrigação pelo facto de não ter a outra parte 

. contractante cumprido as disposiçõe~ destes ar
tigos perpetuos_ Sabe-se que em França não se 
eXP..cutiio tod>1s as disposições destes arti~os per
petuos a re11peito dos brazileiros, a liberdade 
de eommercio e de inJustria não etiste em 
França par '' os brazileiros. E' verdade que isto 
existtJ garantido nesse tratado, mas tautos são 
os e~torvos, tão considernveis, tantos são os em
baraços qui! a legislação municipsl, ou a legi:~· 
!ação financeira da França tem crendo , que 
nenhum brazileiro poderia e!'ltA.belecer se vauta
josamente em França, para exercer o commercio, 
ou qualquer ramo dd inãustrla. Ha outros factos 
mllis pronunciados pelos quaes so mostra a falta 
•ie observancia da parte da França de dispo
siçõa:~ destes artigos. Sendo isto ex11.cto, e tendo 
nós um principio de direito interuacional que 
aut0risa a denunciação da abrogação de qualquer 
tratado lügo que uma parte deixa dtl o cnm prir,
creio que estamos em nosso pleno e indisputavel 
direito quando denuuciarmos a cessão deste tra
tado e ftlndando-nos na razão de não ter a 
outra parte e um prido as disp•lsições. Mas, snp
ponhamns que este meio ain•ia pudes~e ttlr al
guma difficuldade, ainda pudesse trazer algumas 
complicações quo a administração desejava evitar, 
ainda enc,,ntro outro meio que me parece igllal
mente eflicaz, e que nunca póde ser co11testado. 

Sr- presidente, quando os estados se achão na 
posição em que nos n >S achamos em relação a 
outras nações, isto é, se:n compromissos escriptos 
âcerca da maneira por que <ieve ser feito e regu· 
lado o commercio resPectivamente de uma para 
outra nação, eu entendo que nas providencias pro
priamente financeiras e fiscaes, se achão recursos 
poderosos para obrigar qualquer nação a re
conhecer um direito que se acha desconhecido. 
Especialisando a queAti\o, direi que, não tendo nõs 
um tratl\do com a Franç>l qu11 nos obrigue a 
marc11r um quantum <l~t~rminado a respeito dos 
direitos de tmportaçllo eobre objoctol de indu&· 
tria francezll, n6a ~oderemoe recorrer ao meio 
da elovação da tariuJ. a re:reito 1101 l(eneroe de 
producção franceza para obrigar a França a de
sistir desse tratado perpetuo. Aulm o prejui10 
que nós causassemoa á sua lndu!tria a inclll&Jria 
a vir a um accordo sobre no11a pret.eoçilo, prln· 
clpalmente quando ella tem· por si o dlr.,uo. 
Ninguem dir~ que este recnreo no1 P.óde aer GOO· 
testado ; eu ent<>ndo que e:le é legttimo, e nlo 
se lhe podem pôr <:<mdições (apoicJcio.r) : o exer· 
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CICIO deste direito poderia ser deferido ou :iemo
rado por considerações de proprio int€resse ; mas 
quan•lo nossos rroprios int_,resses aconselhassem, 
exigissem a adopção desta medida, não v .. jo 
que alguem a possa contnstar. Se a annullação 
deste tratado perpetuo nã,> pudesse ser conge
guida por nenhum dos outros meios apoutt~.dos, 
ou por nenhum dos meios que as negociações 
diplomuticas pudessem offerecer, eu julgo que 
tinbamos, oeste ultimo meio, um recurso efficaz 
para obrigar a França a desistir deste tratado. 
Nem se diga que os nossos proprios interesses 
embar~arião a adopção dessa medid,l. Eu não 
desconheço que, em parte, poderiamqs soffrer 
alguma cousa; mas quando considero e avalio 
os resultados que poderíam os colher COI;Il a an
nullação deste tratado, não dou peso aos pe
quenos s;acrifieios que poderião vir da provi
dencia que acons('lho. Por outro lado ainda dirói 
que a coarctação que ae estabelecesse no com
mercio com a França não nos poderia ser gran· 
demente damnosa. Nós sabemos qtte a França 
não nos fornece, em maior abundancia, senão 
objectos propriamente de luxo, objectos que con
correm, de um lado para augmentar e desen
volver uma tendencia que qualificarei de anti
economicu, e por outro lado para estimular a 
desmoralisação e a perversão dos costumes pu· 
blico~. A camara não sabe perfeitamente que o 
progresso do luxo prejudica a moralidade publica t 
(Apaiados.) E' certo que a França não nos for
nece, em grande escala, senão objectos propria
mente de luxo, e por isto eu achava iuteresse 
par'' nós em limilarmos o eommercio destes 
objectos, taxando, por algum tempo, em uma 
proporção mais elevada esses productos da in
dustria franceza. porque, além de isto concor
rer para obrigar a França a vir a um accordo 
sobre nossa pretenção, trazi.l a vantagem de dimi
nuir o consumo de um genero que não vem alimen
tar a nossa industria, que não nos vêm fornecer 
meios de civilisaçüo e de profresso, mas que vêm 
augmentar uma tend(,ncia que jnlgo damnosa. 
E' disto que eu desejava que a administr11ção se 
occupasse, e stt occupasse quanto antes, muito 
seriamente, porque, em minha opinião, um dos 
servicos mais importantes que podia tazer ao 
paiz era obter, pelos meios mais tranquillos a 
cessação de um tratado que nos embaraça tão 
v\sivelmente, sempre que queremos adoplar 111· 
gume. pr<Jvideucia a favor dos interesses da in· 
du11tria nacional. 

Sr. presidente, tombem estou inteiramente de 
accõrdo com as opiniões do nobre ministro ãcerca 
da inconveuiencla de, na actualidade, celebrarmos 
qualquer negociaçà<J commercial com a Gril·Bre
tanba. Eu entendo que nenhum estadista p6de 
rejeitar em tbese a couventencia Jessas negocia· 
ções, que nenhum estadista póde dizer que não 
convém negociar com esta ou aquella nação ; 
mas o que eu entendo que se póde dizer é que 
em certas circumstancia dada!', que em certa 
época determinada, póde não convir fazer uma 
negociação. E' ss~im, Sr. presidenttJ, que eu 
declaro que rejeito absolutamente toJa idéa da 
utgociação de tratado de commercio com a Grã
Bretanha ; porque julgo q11e M actualidade elle 
Dli O póde ser vantajoso. Escuso ponderar a casa 
os aggravos que temos recebido da Grã-Bretanha ; 
escuso tra~er á sua lembran.,;a os multo recen
tes attenlados commettidos por aquelle governo 
conlra nossa soberania, contra aquíllo que nos 
deve ser mais caro. (Apoiado1.) A persistencia 
de um tal estado de cousas não será por ventura 
um motivo sufficiente para nos fazer recuar de 
qualquer negociação comlllereial com um paiz que 
wlo tem procurado de maneira alguma reparar 
ea8es aggravos 1 Creio que por nossa propria 
dignidade, quando não por interesse, devemos 
repellir a idéa de qualquer negociaçio com a 

Grã -Bret •nba, em quanto não tiver modificado o, 
seu comportamentv para comnosco, emquanto não 
tiver destruido esses actos que aff~etão pro!u.nda
mentq a nossa dignidade e a nossa indepen.den
cia. Eu entendo qua o primeiro interesse de 
~ma nrição é a propria dignidade (apoiados) • 
e a defesl\ do seu decoro ; e que nunca se póde 
attender a •qualqutJr outro interesse, por mais 
elevado que seja, sempre que elle fór incompa
tível com a dignidade. Por ventura póde alguem 
neg •r que o simples facto de entrarmos em qual· 
quer n~gociação com a lnghterra, emquanto 
existir esse bill at.tentatorio, é um acto que 
C<lmpromette gravemente a nossa dignidnde ? 
Creio que não ; portanto. quanJ.o outra razão 
não houvesse, esta qne tenho enunciado é para 
mim sutliciente para combater qualquer i<téa de 
negocia<jãO commercial com a Grã-Bt Jtanha. 
Repare ella os aggravos que nos tem feito, e se 
os interesses que o trata,Jo lhe póde offarecer 
são por alia. muito ambicionados, é preciso que 
aplane o caminho para conseguir estes interes· 
ses, é mister reparar as offensas que nos fez ; 
mas emquanto não o fi~er, eu entendo que está 
da nossa parte, por bem da nossa dignidade e 
do nosso decoro, rejeitar qualquer proposta que 
se nos fizer para um tratado de commercio por 
m11.is vantajoso que pareça. 

Mas, Sr. presidente, o que é certo é que não 
julgo que seja esta a unica razão que por em
quanto, nos deva desviar de negociações com a 
Inglaterra. Eu entendo que no estado de nossas 
rciações com a Grã-Bretanha, pela desproporção 
de nossas forças e recursos, qualquer tra· 
tado. por mais reductoras que sejão as promes
sas que se nos fação, nunca pôde trazer em 
res1lltado uma verdadeira reciprocidade (apoia· 
dos) ; as vantag~ns sempre serão para o estado 
mais forte. Embora se promettesse uma perfeita 
ip;ualdade de tratamento entre a Grã-Breta
nha e o Brazil, eu cuido que o llrazil sempre 
sotrreria mais- Se nós estipulassemos, J>Or exemplo, 
que os navios e as mercadorias inglezas serião 
tratados nos nossos portos como os das naçõas 
mais favorecidas, o resultado seria que quando. 
por qualquer circumstancia, tivessemos de dimi
nuir os direitos sobre qualquer producto de uma 
nação que viesse alimeotar uma industria nossa, 
nós nos variamos na necessidade de diminuir a 
imposição sobre igual producto da Grã-Bretanha. 
Isto poderia não ser conveniente aos nossos iate· 
resses; entretanto seríamos forçados n fazer. 
porque o nos.>o tratado estipulava a igualdade 
de tratamento. Assim ficavamoa priva1os de tirar 
todos os recursos que poderíamos encontrar da 
mobilidade de uma tarifa. A facilidade do elevar 
ou abailt~r a tl\rira facilita a acqulsição de muitas 
vantagens. Desde que se acha qualquer paiz 
em uma inteira liberdade a este respeito , 
'lllando não está compromettido por tratados, 
encontra eese paiz nfl mobilidade da sua tarifa 
de direitos de importação, um grande meio de 
proteger sua industria e commercio; mas a facul
dade de eleval·a ou de abaixai-a serà por nós 
nul!ilicada desde que nos compromettermos a 
tratar a industrla e o commercio da Grã-Bretanha 
ou de qualquer outro estado como os da nação 
ms.is favorecida. Se por ventura nos convier, 
por um certo numero de annos, elevar ou dimi
nuir os direitos de importação sobre qualquer 
materia prima, produzido por outro paiz que não 
a Inglaterra. oós nos veremos immediatamente 
forçados · a admittir com igual vantagem producto 
identico da Grã-Bretanha, e então perderemos 
todos os resultados vantajosos que pode~iamoa 
obter da mobilidade da tarifa. Creio pots .que 
por bem de nossos proprios interesses. para um 
paiz como o nosso, onde a industria ê nenhuma, 
para um paiz como o noaso, ood!l felizmente 
ha a liberdade de elevar e abaixar a tarifa, não 
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é cronveniente entrar em compromissos com a 
Grã-Bretanbn que possão prejudicar e~sn liberdade. 
Eu entendo pí>lo contrario que a nossa politica 
para com n Grã-Bretanha deve ser de simples 
e:cpertaçõo : deixem(·S que os proprios intensses 
da Gr!i.-Bretanta a obriguem a admiltir nos seus 
mercados ·de uma maneira mais vantajosa os 
nossos productos. Eu desejaria que se abrisse 
ao uosso assucar o grande mercado da In~la· 
terrn; mas para obter esse resultado, não estou 
disposto a fazer sacrificios muito mais valiosos 
do que fUI vantagens que poderiamos alcançar . 
Continuemos no statu quo; se a Inglaterra não 
recebe o nosso assucar, se estabelece direitos muito 
fortes s11bre o nosso café, nós temos outros mer
cados. A Allemanh:l consome grande parte do 
nosso café; os Estados Unidos augmentào diaria
mente consumo de:~te producto. e se continuar o 
crescimento tão rapido da população dos Estados
Unidos, não é impossível, antes é d<:~ esperar 
que, em breves annos, vejamos, se não duplicado, 
ao menos 11ugmentado de um terço ou dtl •tm 
quarto o consumo de nosso café nos E>.tados
Umdos. Assim temos pelo progresso natural e 
sempre crescente da industria um auxiliar em 
beneficio dos nossos produetos e não é preciso 
qu., entremos em compromissos que nos devem 
estorvar muito para o futuro. A minha opinião 
em relação á Inglaterra é que nos conserv<:~mos 
em um estado de expectação, que não no8 com
promettamos por emquanto, que deixemos que 
as suas proprias necessidades, que o progr€sso 
da civilis11çíio, e que a necessidade de outros 
mercados facilite o augmento do consumo dos 
nossos productos. O estado actual em relação 
á sabida dos productos brazileiros é prospero e 
vantajoso; não procuremos prosperai-o impru· 
den&emente por meio de compromissos cujo alcance 
não sabemos avaliar. Nem se diga que os Estados· 
Unidos têm tratado com a Inglaterra, com perfeita 
reciprocidade, e que têm tirado grandes vantage:ns 
de suas convenções commerciaes. E' para mim 
evidente e incontestavel que ha uma EZrande 
disparidade antre as relações dos Estados-Unidos 
com a Inglaterra e as nossas com a Inglaterra. 

Basta considerar, Sr. pr<:~sidente, a attitude 
respeitavel em que os E~tados-Unidos por vezes se 
têm collocado " respeito da Inglaterra e os receios 
que clla tem tido em presença dessa attitude. Ahi 
concebo que a reciprccidade seja verdadeira ; mas 
entrtl nós onde a de,;proporção de forças é tama
nha, onde os recurdos são tão limitados e a força 
quasi nenhuma em comparação com os recursos e 
força da Grã · Bretanha·, o tratado de reei procid a de 
,;eria sempre uma pura illusão, uma mentira. 
Enteüdo pois que oJsto argumento tirado do proce· 
dimento dos Estados· Unidos não pôde ser trazido 
para induzir-nos a uma negociação com a Grã
Bretanha. Em resumo direi, Sr. presidente, que 
desejarei que a administração continue no lou
va vel proposito de conservar-se em pura expectação; 
de não se comprometter de maneira alguma, de 
esperar que a Grã-Bretanha repare os aggravos 
que nos tem feitl'l, que faça desapparecer os motivos 
de nossas justas queixas, e dê satisfação à noss~ 
dignidade offendida para que possamos, se nos 
convier, entrar em qualquer ajuste sobre interesses 
commerciaes. Esperemos mesmo que seua proprios 
interesses aconse:bem uma modificaçio no seu 
procedimento para com as outras naçõe1. E nlo é 
desarrazoado esperar qne eslas modificações se 
realiaem quando vemos que essa nação, compel
lida por necessidades imperiosas, hoje tenta 
modificações profundas e que devem alterar gran
demente sua maneira de existir. Os factos que 
hoje se estão succedend.., na Gri-Bretanha, a re
volução por que hoje alli passão tantos e tão 
radicados intereE"ses mantidos pelas leis de cereaes, 
devem autorizar nossas esperanças e induzir·nos 
a crer que a revolu~ão não se contentará com as 

conquistas que vai ganhado. E' muito nat11ral que 
~m breve os interesses de seu mercado e de sua 
propria industri a fação com que a Grã-Bretanha 
abando~e u UI ~~~tema que é notoriamente injusto 
~ offe,.stvo dos lllteresses das demais nações; mas 
1s~o só acon.t~c~rá quando essa nação achar van~ 
t")Osa úU lll~tspensavel semelhante modificação. 
E ~:~stará mu~to longe essa época ? E' o que não 
posso presum1r em presença da revvlução que se 
espera naq uelle pai z . 

Tinha, Sr. presidente, de occupar ainda a 
attençiio d!l casa com outros objectos de grande 
magnitude ; mas como não está presente o Sr. mi
nistro, a quem "specialmente ter ia Je dirigir as 
minhas_ observações. eu porei ter mo neste lugar ao 
meu ~hscurso.' reservando para outra occasiào, 
que pode factlme nte off.;recer-se, a exposição de 
alg11mas opi11iões que_ teuho sobre a situação em 
qucl nos achamos, e JUlgo deverem merecer séria 
attençào da administração. 

O Sr. Souza França:-Sr. presidente, eu jt\ 
disse, e agora repito, que não posso de maneira algu· 
ma votar por emenda» que não sejão proprius da lei 
do orçamento; e ainda nãc, vi demais que se jus
tificasse a utilidade de tal enxerto n&lla. Farei 
porém algumas reflexões sobre a receita da nossa 
renda publica; e desejaria que o nobre ministro 
1 h e dé~se attenção. 

Eu estou persuadido que a renda das nossas 
aHaudegas cada vez diminue mais pelo extravio 
dos respectivos dir .. itos de ~ntrada. Houve tempo 
em que eu computei esse extravio em 1/3 por cento 
dos direitos arrecadaveis de importação ; depois 
me teuho convencido que elle chega talvez a 50 
por cento. O extravio não se faz só de peças de 
fazenda, não se faz só de fardos; o extravio no 
Brazil faz·se de carregamentos inteiros de navios. 
As nossas costas siio invadidas pelos importadores 
de fazendas da Europa. Não ba muitos mezes que 
eu vi um processo em que e~tava provado que uma 
embarcação americana desembarcára nas ilhao ds 
Sant'Anua; proximas de Cabo Frio, um carrega
mento de chá e barris de pol v ora, que são ge
neros sujeitos a direitos subido::~ de entradt-~ no 
nosso paiz. A inercia da fiscnlisação tem sido tal, 
que habilita os contrab,ludistas ou extraviadores 
ao exercício deste meio illicito de commerciar. Em 
Santa Catharina, antes da creaçii.o da alfandega 
que lá existe, eutráriio e descarregárão 30 em
barcaçõe:> estraugeiras, e o governo aqui num 
talvez sabia disso. Obtive uma certidão Je:ste 
facto, promovi com ella uma consulta no conse· 
lho da faunda, e foi então que o govP.rno 
acordou do lethargo em que permanecia, e creou 
aquelh alfandega. Como este facto ha outros 
muitos. E' necessario qtle acabemos inteiramente 
com esta indolencia, com esta inercia a respeito 
da fiscalisação dos dirilitos da alfandega. Todos os 
dados estatisticos que tenho contiultado ma con
venc<:~m de que o extravio dos direitos de impor
tação sóbe a 50 por cento : se acaso eu tomo por 
base da meus calculas uma povoação de seis mi
lhões de consumidores de ~;eneros estrangeiros que 
ha no Brazil, não possQ detxar de tirar essa conclll· 
são ; se tomo por base alguma estatística da 
Inglaterra sobre seus geoeros exportados para o 
Bruil, não posso deixar de concluir do mesmo 
modo ; ae consulto o rendimento das alfand~gas 
antes da aablda do Sr. D. Joilo VI para Por
tugal, comparando o valor da moeda metallica 
de entllo cum a de hoje, nãQ posso deixar de 
tirar este mesmo resultado ; se eu consulto final· 
mente o rendimento progressivo das nossas al
fandegas, concluo sempre pela mesma maneirM. 
Eu sei que se não pôde evitar absolutamente 
os extravios dos direitos das alfandegas, mas 
tambem estou convencido que se podem diminuir 
esses extravios. 

Qual é a maneira ~ois porque devemos corrigir 
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sste excesso de extravio ? Eis a questão ; tem 
o governo cuidado <listo como cumpria que o 
fizes~a ? Não, seguramente. Tem o corpo legis
lativo tratado tambem di~to ? Sim, senhor. Na 
primeira legislatura da assembléa gllral tratou-se 
de rem eu i ar este mal ; o corpo legislativo oc
cupou-se então dessa materia; ~ resolveu que 
o unico meio dfl remediar o mal seria augmentar 
a fi .scalisaçao da renda em todo o imperio, 
arremataudo uma quota parte do rfln<limento das 
suas alfandega,;. Esta l t> i não tAve ex~cução 
ou teve execução só em parte. Ensaiou-se este 
meio de fiscalisação duplicada na alfandPga de 
Pernambuco e pro•iuzio alguns bons effeitos. 
Na alfandega do Rio de Janeiro procurou o 
governo ensaiar logo tambem esta medida, mas 
não sei que obstaculos impedirão que isto se 
verificasse. Senhores, a renda das alfandegas 
orça pela metade da renda total de todo o im
perio ; portanto, se o nobre ministro da fazenda 
applicar toda a sua attençiio a augmontar a 
fi.scalisaçiio da renda das alfRndegas, entendo 
en que teremos sempre receita bastante para a 
nossa despeza annual. Portauto eu desejaria que 
o Sr. ministro alguma cousa fizesse a este res
peito, ainda mesmo que errasse por ventura 
nos meios : que o erro às vezes nos leva a 
acertar. Não póde continuar a arrecaàaçiio deste 
ramo de renda publica por tal modo como exi~te 
sem grave prejuízo do thesouro. Depois de tratal 
assim levemente desta materia, que entendo 
dever ser mais ventilada, ser-me-ba permittida 
agora a liberàade de que gozãrão outros nobres 
deputados que tratãrão de objectos que não 
erâo propriamente do orçamento qu11 discutimo:<, 
mas que são de interesse conne:ro com o da renda 
das Alfaodegas, e que tendem a estabelecer uma 
opinião a respeito do commercio estrangeiro nos 
nossos portos marítimos. Tratarei da questão 
que hontem se suscitou nesta casa a respeito 
de tratados. 

Sr. presidente, eu entendo que um tratado de 
commercio é cousa tão necessaria para nós como é 
um pente para urna sociedade de calvos. Per
gunto eu : é o Brazil n:1ção commerciante 1 
Ninguem o dirá ; o Brazil não passa de ser 
por agora uma nação agrícola, que vende ã 
porta nos seus portos o producto da~ colheitas 
da sua lavoura; logo, de que lhe servem tra
tados de commercio T Têm alg11ns senhores dito 
que tratados com a Inglaterra são proveitosos 
ao Brazil. Eu não posso reconhecer nel!es outro 
proveito que não sPja o de termos uma seKunda 
lição de grammatica igual á primeira que j~ nos 
deu o goverM britannico, ensinando-nos a ler a 
seu modo o tratado findo que tivemos com essa 
nação : mas eu, representante do Brazil que o 
reputo muito adiantadll em grammatica por essa 
primeira lição, e não descubro ontra utilidade 
para o paiz nos taes tratados, além dessa gram
ruaLical, não posso ser propenso a elles ; sim, 
não necessitamos delles, não somos ainda uma 
nação commerciante que levemos nossos produ
ctos aos mercados estrangeiros. 

Os nossos generos, depois de v~ndido_!l n~s 
portos do Brazil e sabindo barra tora, nao sao 
mais brazileiros, estão debaixo da protec<;ão da 
bandeira do navio que os conduz, ou do proprie· 
tario que nól-os comprou para revender. 

Senhores, é preciso dizêl·o, a Inglaterra deseja 
um tratado de commercio com o Brazil, por
que está entre o martello e a bigorna : ella 
quer ao mesmo tempo sustentar pelo consumo o 
valor dos seus productos coloniaes íguaes aos da 
nossa lavoura, e ter oo Brazil todavia 6, 000,000 
de consumidores dos produetos das suas fabricas 
da Europa. A Inglaterra vê-se mesmo na ne
cessidade de bostilisar as suas manufacturas da 
Europa em proveito da prosperidade da sua lavoura 
colonial ; os negociantes inglezes são, em minha 

opinião, os unicos prejudicados por essa política 
do s~u governo. Um negoeiant<J de Liverpool, por 
exemplo, mandi\ um carregamento para o Brazil, 
ve ll de-o aqui ; mas como não temos moeda me
lallica para dar-lbe em troco das suas mercadorias, 
tem nece6siJ.ade de receber em parmuta o nosso 
café e o nosso nssucar : e como não tire interesse 
de levar estes g~neros para o seu proprio paiz, 
do qual é repel'lido, leva-o para os portos das 
outnr.s nações, e:tercitando com esse retorno o com
mareio chamado de economia. O negociante ín~lez 
é pois o unico vexado pela política do seu proprio 
governo ; mas o Brazíl não sofire nisso vexame 
algum : nem VAjo motivo para que ambicionemos 
agora ter na Inglaterra consumidores du nosso 
assucar e cnfé, em concurrencia com iguaes pro
du<.:tos das suas colonias ; e para que? Nói! temos 
sempre tido conllumidores para os nossos generos, 
q11e os inglazes repeliam dos seus mercados ; e 
são os mesmos negociantes inglezes os que em 
grande parte nos procurão consumidores ou com
pradores a clles , exercitando o commercio :ie 
economia ; e isto ha de continuar emquanto o 
Brazil fór, cllmo é, por falta de fabricas, um 
gr.,nde consumidor das fabricas estrangeiras, e 
não tiver, comv não tem agora, moeda metallica 
para pagar o valor das mercadorias importadas, 
com o que a permuta de genero por genero, 
mediante o giro do papel monetario, é uma 
necessidade para o estrangeiro commerciante. 
Donde eu mesmo entendo que é uma felic;idade 
para o paiz não possuir moeda metallica, purque, 
se acaso t1vessemos moeda metallica, os nossos 
generos não terião a exportação progressiva e 
facil que tem tido. Portanto e11 não vejo na 
actualidade cou"a q 11e nos faça razoavelmente 
propender para celebrar tratados de commercio 
com nenhuma nação ; eu os reputo todos uma 
inutilidade para o nosso paiz, e talvez semente 
de discordia. Não cansarei a camara fallando 
mais tempo !óra da ordem. 

o Sr. Antão:- Sr. presidente, não pretendo 
acompanhar os nobres deputados que têm fallado 
sobre o projecto em todas as matarias que ellos 
têm trazido á discussão. Eu apenas tomarei um 
ou outro uestes objectos para sobre elles emittir 
a minha opinião. 

Ulll dos nobres deputados pela Bahia aventou 
a opinião de que era conveniente que desde 
jA modificassomos o direito de exportação dos 
nossos geaeros, para podermos competir de alguma 
sorte com iguaes generos de outros paizes. O 
nobre deputado observou que, sendo tão elevados 
os direitos de exportação, não podião elles entrar 
em concurrencia com os de outros paizes, e daqui 
resultava grande desvantagem para o commercio 
do Brazil; observou mesmo que não ~a exemplo 
de paiz algum que tenha tão altos direitos de 
exportação. 

Eu estou de accordo em que convém que d imi
nuamos os direitos de exportação, mas desejára 
que o nobre dep11tado apresentasse um substituto 
satisfactorio. E' verdade que outros paizes não 
têm direitos de exportação tão fortes, mas têm 

. direitos interiores muito mais conl!ideraveis do 
que temos . Quando tivermos estabelecido esses 
direitos do interior , então muito juato serl 
diminuir os de exportação; mas não tendo o 
Brazil tão fortes direitos no interior, como existem 
na França, na Austria, na Prussia, na Inglaterra, 
não sei comll o nobre deputado entende que os 
direitos de exportação são prejudiciaes, gravão 
os nossos generoa. Se entre nós existissem direitos 
terrhoriaea como nos paizes mencionados, neces
sariamente os generos exportados carregavão com 
este onus; não existindo porém estes direitos, 
o nosso direito de exportação não é tio forte como 
se figura o nobre deputado. 
~ortanto entendo que o corpo legislativo não 
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deve abolir os direitos de exportação sem prl· 
meiramente ter regulado melhor os direitos do 
interior, que convém que ~e estaheleçiio, porque 
dai;-Il•l· ba mais igualdade nas imposíçõe&, e p~
garáõ não ~ó os que tivert'Ul de exportar os 
ganeros como os que tiverem . de os consumir no 
palz. Hav.,rã então a igual-Jade que tanto se 
recommenda ern materia de impostos. 

Eu faço estas observações em resposta ao nobre 
deputado, porque entendo que devemos discutir 
estas materias quando tratamos do orçamento, 
quando tratamos de .fixar a receita. Não penso 
que sejão perdidas para o paiz estas discussões . 
O que deve fazer o corpo legi:<lativo ~uando trata 
de uma lei de orçamento ? Votar apenas pela 
quantia neeessaria para as despezas e nomencla· 
turá dos impostos sem avaliar se elles de-vem con· 
tinuar se devem ou não ser alterados ? Entendo 
que Ó corpo legislativo deve examinar S\l os im
postos decretados são os 9ue ~ais copvém para o 
paiz ou se devem ter mod1ticac;oes. E este o pre
cede~ te do corpo legislntivo em tod~ts as leis do 
orçamento quando tem querido melhorar os im
postos, E> eu entendo que elle deve continuar neste 
louvavel precedente. 

E' pt\ra 1_11to que eu ti.ohll pedido a palavra, m~s 
continuarei a fallar amda sobre outras propOSI
ções trazidas à casa. 

Entende um Sr. deputado que sendo a maior 
parte da nossa renda proveniente de direitos de 
importação convém e:z: .. minar se elles t~m ou não 
produzido os benellclos que se calculárao quando 
se modificàrão as tarifas. Ora, este negocio de 
tarifas não pôde de.b:ar de ser 4a.mais alta i~por
t.ancia para o pa1z. O prlnc1p1o que dom1nou 
quando se elevarão os direitos de nossa tarifa fol 
não só protE>~er a industria do paiz, como achar 
meios de renda : a nossa pauta portanto fol feita, 
não aó como o Intuito de obt~rmos a renda, como 
tambem teve por fim proteRer a producção de 
g~neros do paiz. Mas alguns Sra. deputados en
tendem, e principalwente um nobre deputado de 
Pernambuco que a nossa tarifa, .longe . de proteger 
a industria do paiz, a tinha matado ou p~lo menos 
assenhva que um de seus ramos tinha sido consi
deravelmente diminuído com o excesso dos direit.>s 
da tarifa. Para o demonstrar procurou confrontar 
di1ferentea dados. Elle fundou·se, para mostrar 
que convinha diminuir a tarif>~, n& diminuição de 
nossa importação em certos mezes, ou. no 1• se
mestre do anno financeiro corrente. 

Eu entendo, senhqres que ns tarifas devem ter 
-por tlm proteger a industria. do paiz, e que quando 
bem feitas não podem prejudicar de modo lllgum a 
producção. Para mim, senhores, e um ponto de 

' evidencia que todos os productos fllm ate certo 
ponlo faculdade tributavel, que não póde ser ex
cedida ; ao legislador incumbe examinar até que 
ponb chega esta faculdade, porque excedida ella, 
tem-se matada a industria. A. questão portanto 
limita-se pura e siwplesment.e ao conhecimento do 
grão até onde póde cbegar a imposição sobre cada 
objecto. Não é a simples enunci>~ção do quantita· 
tivo do imposto que deve assustar a qualquer ; o 
que convem é examinar todas as circumatancias . 
que acompanbiio a producção, t1 se o producto póde 
IUpportar uma certa lmpo<ição; feito isto não se 
deve vaeíllar no estabelecimento della, e a industria 
alo morrer• ; maa t.odaa ae ver;ea que s11 conbecer 
que uma impoalçl\o excedeu aa faculdades que o 
producto tem de aer t.ribut.avel, eutr.pre corrigir o 
aereito, ma• nlo se _p6de fixar regra geral sobre 
todos oa product()s. E' preciso que estes exames 
versem especialmente sobre cada um Jos generos 
de producção. Ora, o nobre deputtldo propondo 
que em geral os direítoll de 30 por cento tossem 
reduzidos na tarifa, p&.rece que tem deixado de 
examinar esta questão. 

O termo medi o das imposici5es da tarifa actual é 
de SO por cento. O termo medio da antiga tarifa 

não era o mesmo mas t<~ndo soffrido os gomeros 
ditrer'lnte!l imposições de 20, de 30, de ,0, de GO por 
cento, imposiçÕed que pr<•duzirão o termo medio 
dQ 30, está clar\1 que se não póde faz er a a-lt t'!rnção 
que h nobre deputado qlte r sem que se attenda a 
cada um •ios tribui•)S ;;eparadamente. No cas•J de 
que o nobre deputado nos convencesse de que era 
convoniP.nt~ fazer-se esta reducção, tornav:1 ·se in
àispensavel •lue demonstra-se que ::. impo~içã•l da 
nova tarifa tinha produzido uma diminuição 
consid•Jravel na importaçã11. O nobre dt~putado 
tanto reconheceu que era nssim q ue procurou de
monstrai -o, mas como 1 Tomou um semestre do 
anno corrente, que comparou com semestres de 
outros annos, e observou que os valores importados 
tanto na alfandega de Pernambuco como na do 
Rio de Janeiro, no primeiro semestre do corrente 
anno financeiro, sendo menores do que os valores 
importados em outros annos, seguia-se que a nova 
tarifa t inha produzido um:1 diminu ição. O ar~"tU· 
menta do nobre deputado procederia como bem 
notou o nobre. deputado pelo Rio de Janeiro, se 
provasse que as avaliações que servião de base á 
tarifa erão as mesmas que rcgulavão a tarifa 
antiga; mas o nobre d eputado do Rio de Janeiro 
mostrou, e isto é evidente, examinando-se as duas 
tarifas, que as avallíações d,, nova tarif~~o estão 
muito inferiores as da antiga, o quu faz uma des
proporção muito consideravel. Se os vãlores da 
nova. tarifa fossem os mesmos da antiga, veria o 
n<lbre deputa<:i o que a impl>rtnção nessas duas 
alfandegas era muito mais consideravel. 

So o nobre deputado examinar a somma dos 
impostos de importação comparados com os va· 
\orEts da importação nos annos anteriores, reco
Db"cerá que aquelles niio correspondem a 20, 
mas a 25 •/•· Isto poderá verificou com toda a 
tJvidencia, examinandv as ta.belllls das importações 
distribuídas na casa no anno passado. A.hi co
ohGcerá que os impostos da antiga tarifa corres· 
pondião a 25 •f• dos valores importados, o que 
revela que os l>eneros estaviío avaliados muito 
maia alto. Eu Jâ. disse no anno passado, que 
me parecia que a nova tarifa em realidade tinha 
imposto apenas maio 5 •/o do que a antiga, e 
não 10. Este f11cto qai sendo confirmado pelos 
mappaa da importaç~o que se tem apresentado. 
Portanto, concluo sobre este objecto que se o 
nobre deputado chega:<se a demonstrar que oa 
valores importados no primeiro semestre de 1815 
46 erão iguaes aos dos outros semestres, porque 
as tarifas tinhão dado identicas avaliações, teria 
chegado "demonstrar que com effeito tinh~~o havido 
considera vel diminuição nos \alores importados ; 
mas é o que o nobre deputado não pôde fazer 
á vis ta dn qu.e acabo de nsseverat . Para que o 
nobre deputado cunvencesse a casa de que tinha 
havido esta diminuição, devia fo~ze r a comparação 
por pesos e medidas. Por esta mesma demoos
trilção que elle apresentou a r espeito de Pernam
buco, devia lembrar-se que os generos est.ão 
apresentados tr~mbem por peso e medida. Se, 
conferindo estas quantidades com as anteriores, 
se conheeesse que cada um destes generos tinha 
tid o nma d iminuição, então t".onseguiria demonstr,u 
com toda a evidencia que tinha havido diminuição 
na importação ; mas nãn o tendo feito, não posso 
estar convencido, e o nobre deputado reconhecer' 
que seus dados peccão a respeito deste facto, 9 
não siio claros e evlde11tes. 

Portanto não me persuado, que esteja demons
trado com ev\dencia por ora que a nossa im
portação tenha decrescido. 

Nlio posso deixar de mencionar ainda outro 
argumento, e é que no anno de 1844--45 se
antecipou consideravelmente a renda dos annos 
segaintes. A. mesma tabella tle Pernambuco, que 
o nobre deput~tdo apresentou, o prova. EllE~ ha 
de ver que no anno de 1814--45 houve a im
portação de !),OS9:972S022, lendo para notar que 
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em sete mezos os generos ti verão uma avRliação · 
menor do que a da antiga tarifa. O nobre de· 
putado verá por outro lado que a importação 
nunca cedeu de S,C.OO:OOOSOOO nos annos anteriores: 
ha a differença de l,Oi)():OOQSOOO, sem contar com 
a differença da diminuição de valores. Se o nobre 
dt~putado confrontar os valores dos generos im
portados com a randa correspondente, verá que 
no anno de lS«o-45 a importação re~ulou 23 •/• 
apenas, o que prova quEl entrou na alfandega de 
Pernambuco grande parto dos generos tributados 
}•ela anlig~& pauta. Eu fiz o exame e conheci que 
o~ impostos de importação no anno de 1844-45 
regu!lnão a pouco mais de 23 •/o dos valores 
importados-

Ora, sendo a nova tarifa correspondente R 
30 •;•, está evidente que neste anno houve uma 
quAnttdade muito consideravel de generos que não 
tinbiio a tarifa de 30 •/•· Isto serve para de
mo .. slrar que neste anno se antecipou considera
velmento a renda dos a-nnos seguintes. Assim 
não podemos no semestre seguinte, que é o pri
meiro df.lste anno ftnaneeiro, avaliar bem se com 
effeito tem havido ou não diminuição no con.
mereio de importação. 

Desnecessario é que eu insista mais a este 
respeito depois das observações que fez o uobre 
deputado do Rio de Janeiro, relator da eommis
são. 

Eu assentei, Sr. presidente, fallar tambem sobre 
outro ponto q•~e tem vindo á discussão. O nobre 
deputado da Bahia foi o primeiro que nelle tocou , 
e depois tambem o nobre ministro. Fallo dos 
exP. rnicios findos. Acho que não era oecasiào pro
pria do tratar disto agora, mas como os nobres 
d~Jputados o têm feito, julgo do meu dever 
emittir tambem a minha opinião a respeito. 

Eu creio, Sr. presidente, que desde que u6s 
lratamos de admittir para nossa contabilidade e 
balanço~ o systema dos exercícios, separando-nos 
do systema de gestão, não nos devíamos arredar 
delle emquanto não tivessemos conhecido seus 
vícios e inferioridude. Entretauto o que observo 
iJ qu'l hoje pretende-se desconhecer ns vantagens 
deste aystema, e votar ao de gestão. Eu não 
estou que o paiz lucre nesta mudança. Nãcr 
eu trarei por ora nesta .:ll•monstraçào, mas hoje 
parece que 11e quer mudar, porque o nobre mi· 
nistro tem podido que se est 1beleção quotas no o r· 
çawento para pa~amento de Pxerc!cius ftnd()s, e eu 
niio comprehendo que isto ~aja senão a deelareçAo 
de que ni\o devemo~ coutinuar cum o t~ystema 
dos exercícios, porque pagar pela renda do exer· 
cicio toJils as divida!! de exercicios anteriores 
é o tnPSDIO que o systemll adopta•Jo outr'ora. 
Demait~, devem-se lembrar oa nobres deputados 
que as leis do orçamento têm Tigor por um anno, 
e logo que se não faz a despeza dentro deste 
annn, esta despeza deve ser annulluda; e quand·J 
se tem estabelecido que as despezas dos exer
cícios findos serão pagas por quotas consignadas 
nas leis do orçamento, que são annuas, tem-se 
declarado que no fim do anno es~as dividas 
tornf!tn a cahir em extrcicios findos, ou por outra, 
que se encerrem as contas annualmente, e niio 
pelo systema dos ex:ercicios. 

Não sei se me tenho eJtplicado. Emlim, o que 
está e!ltabelecido pelo decreto de 20 da Feve
reiro de 1840 em todas as estações fiscaes é o 
seguinte. 

Depois que a lei do orçamento passa no corpo 
legislativo, o tribunal do thesouro Lem obrigação 
de distribuir pelas diversas províncias os cre
ditas que as tbesourarias tem obrigação de des· 
pender dentro Jos . credito~ distribuídos : e- faz-se 
esta despeza não só durante o anno financeiro, 
mas por mais seis mezes addici<>naes, e do mesmo 
modo se procede quanto á receita, fazendo-se a 
arrecadação dentro do anno tl.nanceiro e mais 
stf& n•ezes, e escripturando·se todas estas opera· 

ções de receita' e desoeza como se se eseriptu· 
rassem em um só àuno. Tem o merito este 
systema de ren.nir debaix:o de um só balanço 
tudo quanto se póde ler arrecadado e despendido 
em Cll da um anno financeiro. e tudo quanto se 
conReguir arrecadar e despender dentro dos seis 
mezes. Assim, figura em um balanço toda a 
receita 11 despeza de um Altercicio, ou seja arre· 
cadada e despendida dentro do mesmo anno 
financeiro, ou dentro dos seis mezes subsequentes, 
o que não aconteceria se se escrlpturassem as 
contas, e se fixassem dentro de um anno, porque 
então parte destas operações vinha a figurar no 
anno seguinte. 

Ora, para que o corpo legislat\vo possa com
parar todas as verbas de receita e despeza 
com:ignadas nos orçamentos com identicas dos 
respectivos balanços, este Nystema . é preferível, 
porque se vê que tem despendido todas as 
sommas que se podião despender, e a~recadado 
todas as que se podião arrecadar, e se não 
fossem tão difficeis pelllls distancias os meios de 
arrecadação, talvez que no prazo estabelecido 
no decreto se pudesse formar o balanço completo 
de cada anno financeiro ; o systema tem a 
vantagem de apresentar . em um só balanço todas 
as despezas pertencentes a um anuo financeiro. 
Ora, os 18 mezes que são dados pelo decreto 
para continuarem todas as operações de receita 
e despeza trouxerão um melhoramento conside· 
ravel na escripturaçiio. Além deste prazo, ainda 
ha 3 mezes para o lançamento de todas as 
quantia~ de receita ou d'lspeza que , tendo-se 
verificado em e~:~ta~ões longínquas daa thesou· 
rarias, só neste prazo se podem examinar e 
lançar. Daqui se segue que em 21 mezes se 
escriptura em um RÓ jogo de livros tudo o que 
pertence a um nnno financeiro. Por este systema 
se reune mais !acihnente toda a r eceita e desp~ta 
em um balanço d<J que pelo systema da gestão, 
porque então fecbavão-se as contas no fim do 
anno, e tudo o que pertencia ao anno JinancPiro 
não renlisado devia figurar no anno seguinte, e 
o corpo legislativo nil.o podia avaliar o que 
pertencia a um anno financeiro, e nunca o fez, 
porque o trabalho era quasl imposslvel. Por 
conse9.uencia entdndo que o actual_ aystema é 
vantaJoso e deve continuar. 

Mas qual a razilo de se ter censurado tanto 
o sy~tema de ex,;rclcios ' Q11:\ndo se começou a 
executar a lei, se declarou que q11audo se encer
rass~ o exercicin, s~ tlzess~ a liquidação de 
toJ" o atrazado passivo, para se concederem 
os diver11os creditas. Ora, 1\8 theeourarias não 
fl.zerão a liquidação como devia ser, casl liqul· 
dação devia fazer-se eomo na realidade se tive11se 
de Cazer o pagamento ; verificando todos os 
docum~nto::t peh1~ quaes os credores devião ser 
pagos, e feita a liquidação assim, devia o corpo 
legislAção btlbilitsr o governo com os creditos 
convenientes ; mas uão se fez assim, declarou-se 
liquida a divida não liquidada, e embaraçou-se 
o paR;amento de muitas dividas comeeteutemente 
liquidada,;. Eu entendo as repartiçoes publicas 
devem fiscalisar muito que esta liquidação seja 
legitima, e que pelo tribunal do thesouro se devia 
expedir a conveniente ordem, ou mes•no regu
lamento, marcando a maneira de ~e fazer a 
liquidação, mas que, depois de feita e voto~.do 
cre·iito p~lo cor (lO legislativo, demorar o pagamento 
sobro~ pretexto de nova liquidação é prejudicar 
direiLOS recoubeci:ios. 

E11 não sti porque ba de o pagamento dos 
exercícios tl.ndos depender de nova liquidação do 
tbesouro? Bem disse o nobre deputado que se 
prvcurava centralisar desnecessariamente- Se ha 
suspeita& a respeito da li9nidaçio. maode-ae fazer 
o exame nas thesourar1as. O ex-ministro da 
fazenda&, depois de approvado o primeiro credito 
de exercícios lindos, mandou tirar uma relaçio 
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de todos os creditas de exerci cios findos, e mandou 
pagar-lhes. Aconteceu que a thesouraria de Minas 
conhecesse que alguns credores não o erão de 
toda a quantia, e eil-a exercendo uma attribuição 
que deve sempre exercer. O Sr. ministro da 
fazenda declarou que a contadoria Je revisão 
devia ser encarregada de fiscalisar esta divida ; 
mas como o pode fazer sem os documentos exis
teutes nas thesourarias ? E como pJdem vir estes 
documentos, quando existão presos por outros 
pa~ameutos que se tenbiio fllito a esses mesmos 
individt,os? Demais, que neces,idade ha de que 
estas liquidações sejii.o feitas exclusivamt:nte no 
tbesouro ? As thesourarias são competentes para 
durante 18 mezes fazer os pagnmentos, e só a 
respeito de um centesimo. ha de haver obrigação 
de vir ao theso uro ? As the!lourarias não são 
mais competentes para este exan1e. Eu compre
ht>ndo que na contadoria de revisão sejào exa
minados os balanços em todas as suas partes, 
mas nilo que se occupe com o exame de pequenas 
quantias de exercícios findos. Sobre isto não se 
tira grande vantagem. 

Devo declarar que, fallando em geral na desne
cessidade de sujeitar ao tribunal do thesouro a 
liquidação "os exercícios findos, faço excepção 
das quantias que versão sobre fornecimento do 
exercito e armada, que têm contadoria propria. 
Creio que liquidações tinhào sido muito mal f~it,.~, 
e que os novos exames que os minit;tros têm 
mandado fazer têm poupado alguma cousa. As 
thesourarias taD'Ibt:m nesta parte têm poupado, 
como em Minas, onde verifiqud que, tendo-se 
dado mais de 400 contos para o ex~rcicio findo de 
1841 a 1842, na occasião de verificar e,.tas eot~tas 
para mais de 200 não erão devidos, erão dividas 
verdadeiramente fantasticas, Por exemplo, um 
commaudante pedia lantos contos de réis para 
ehoev\ate e café, e outros forne.cimentos que não 
erão de necessidade. Portanto, reconheço que a 
revisão das contas assim feita pelo thesouro 
dev~ ter trazido beneficio, economia consideravel, 
mas não milita a mesma razão a respeito de em
pregados que têm assentamento. Seus ordeuados 
são creadoa por lei, e os documentos pelos quaes 
os devem receber estão definidos nas mesmas 
leis. 

Peço ao Sr. ministro da fazenda que hajf\ de 
rele'Tar estas observações, porque tenho ouvido 
queixumes immensos de empregados que proeurão 
seus vencimentos, e aos quaee me vejo obrigado 
a respt•nder que ainda não ::-ecebi ordem do 
thesouro. Estimarei que S. Ex. faça cess:n 
estes clamores. 

A hora está muito adiantada, e não pretendo 
cansar mais a paciencia da camnra, que tem tido 
a bondade de me ouvir. 

têm prestado contas, ou a respeito dos quaes se 
verifica um alcance, eu faço tomar a conta e 
entrar os saldos para a thesouraria. Se quer saber 
se isto é verdade, eu lhe apresento uma relação 
de 84 contos que a nova administração de Minas 
tem t()mado, Das quaes se veril!earão os saldos 
de 207:4798810. Além disto, verificou-se mais que 
se tinhão deixado de cebrar, porque os docu
mentos esta vão presos'pelas contas, 79:0008. Aqui 
estão os nomes dos individues : se tem conhe
cimento do pessoal da província verá que tratei 
in<listinctamente a todoe. Declaro mais que como 
empregado de fazenda não con11ulto opiniõAs poli
ticas. Se um exactor da fazenda defraudar os 
dinheiros publicas, sejR ou não meu co-religiona
rio, hei de o respousabilisar . Fõra da repartição 
estou prompto a fazer o que fór possível por 
meus co-religionarios , porque entendo que os fa
vores, quando se podem lazer, devem-se fazer 
aos amigos políticos, ma!! nunca com sacrificio 
dos deveres e obrigações. Peço ao nobre deputado 
que examine esta relação, eu a deixarei sobre a 
mesa para a ver e conhecer que não tem razão 
de accusar a adwinistração de fazenda de Minas. 
Nella verá que ba collectores cem alcances con
sideraveis ; ha alguns alcançados em 10 12 e 3(1 
contos de réis, e são estes os p11bres exactores da 
fazenda a favor dos quaos o 11obre deputado le
vantou a sua poderosa voz l 

Julga-se a mAtaria discutida e procede-se á vo
tação. São approvados todos os paragraphos do 
artigo e maia duas emendas, nma sobre caixeiros 
estrangeiros e outra reduzindo á metade a taxa li os 
correios marítimos. 

O Sa. PRESIDENTE declara que as emendas que 
nfio têm conne1ão com o artigo deão para ois
posições geraes. 

O art. 10 que autorisa o governo R preencher o 
deticit com emissão de bilhetes do thesouro ou de 
apoliees, é approvado sem discussão. 

Eutrão em discuss:\o as dispo11ições gerMs, que 
dizem a<~sim : 

"Artigo additivo. As sobras da receita arrecadada 
serão empregadas na amortiZRÇâo da divida pu
blica int~rna ou externa, como melhor convier. n 

o Sr. suva.: -A hora está, Sr. presidente, 
muito adiantadll, e eu não vinha preparado para 
mandar á consideração da casa algum artigo 
additivo; entretanto, como nenhum dos Srs. dll
putados tem a palavra, e V. Ex. encerrará a 
discussão par&. se votar, passard a motivar RS 
minhas emenda~, alias artigos additivo>~, pedindo 
á camara desculpa, se rne hf&star de qualquer 
mJdo dos estylos da casa. 

Em outra occasião C.irei mais alguma cousa 
sobre uma censura que a respeito da. tuesouraria 
de Minas fez o In obre deputado do Piauby. Apenas 
direi que elle quando censurou " ado,inistrl!ção 
de fazenda de Minas de ter abusado do poder 
demittindo em ma.;.sa collectores, não fez ma1s do 
quo ser o écbo de follicularios, !i que eu não dou a 
xnenor importancia. O nobre deputado, para dizer 
com verdad~ o que existe a t:ste respeito, devia 
examinar os fttctrJS. O Q'le com verdade posso 
1\sseverar é que os colleclores que eu demitti cowo 
inspector da thesouraria. de Minas, não tinhão 
prestado suas contas em devido tempo, a contra 
elles suspeitava a exbtencia de alcance ; e tf!ndo 
sido tomadas suas contas, verificárão -eE: alcances 
consideravei&. l.1as esses homens, que assim por 
espaço de muitos annos tinbâo negociado com o~ 
dinheiros publicos devião continuar pelo principio 
de conciliação apreguado ptlo nobre deputado I A 
minha O}Jiniiio e diver:;a . Devo dizer que na 
administração de fazenda não tenbo feito escolhs 
de lados políticos . O collect.or que eu co11heço que 
\em malversado, o demiLto logo. Aquelles que não 

O primeiro artigo additivo tem por fim pr!'
mo,·er e facilitar a arrecadação do patrimODIO 
da santa casa da misericordia da província de 
Sergipe, cujos capita~s ~;stão O,!Tl poder de v~rios 
individuos que nem JUros pagao, sendo ma1s de 
vinte e tantos contos de patrimonio do dito 
estabelecimento, e 12:000S de um legado deixado 
á mesma santa casa pelo benemerito marechal 
José le;nacio Acciavolí de Vasconcellos Brandão 
com o encnrgo da criação de expostos, e um 
doto de 80S além da educação de seis orphãos 
pobre~, quantias estas que to~ae exist~m em m_ãos 
de pa1 ticulares, dos quaes nao tem s1do poss1v~l 
havtl-os pela falta dos necessarios meios coer· 
citivos. A experiencia, Sr. presideute, m'l tem 
levad\) a crer que, sem estes meios coercitivos, 
não é posilivel que em tempo algum mais se 
arrecade o capital do dito patrimonio com os 
seus juros, e só alguma co usa se arrecadou pelo 
juizo privativo em virtude de uma lei provincial 
que fez privativa a arrecadação dae aividas da 
dita santa casa ao dito juiz dos feitos da fazenda 
provincial ; mas, dando revogada, julgo que em 
1841, pela asst>mbl<la geral a dita lei, por não 
caber ás assembléas provinciaes legislar a t..l 
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respeito, desde então voltou tudo ao antigo estado 
de paralysação, de ;;omnolencia e de ditlh:uld11des, 
e até hoje não foi mais possível que desses 
trinta e tantos contos de reis de capital e juÇQS 
entrasse para o cofre da santa casa a quantia 
de 5 réis ; voltârão as execuções ou causas para 
o fóro do domicilio dos devedores, onde pelos 
seus prestigias e influencias, e falh de meios 
da parte da santa casa de promover a arreca· 
daçáo pela excessiva porcentagem que quer~m os 
procuradores, têm ellas tido aquella andamento 
que desejão os múos devedor~s. Tudo jaz em 
perfeita negligencia; os feitos estão entregues á 
poeira dos cartorio;;. 

cedeu. Desci por duas vezes a barra da Cotínguiba, 
e por duas Vtlzes perdi a sahida dos barcos para 
a Babia. sendo ess:1 a causa de eu vir serodio 
tomar parte nos augustos trabalhos legislativos no 
meio da sessão. E' preciso dizer que nisso gastei 
mais de um mez até que pudesse sahir para 11 
Bahia ; e já de outra vez o mesmo aconteceu-me 
na barra do S. Francisco, onde demorei-me por 
falta de ~ahida mais de vinte e tantos dias . Ora, 
se tudo isso é um flagello parn as communicnções, 
se é uma calamidade para a agricultura e nascente 
cummercio daquell11 província, cumpre Que sejão 
removidos tão fortes inconvenientes. Proc1uar, 
portanto, melhorar todas as barras da província, 
seria um padrão de gloria eterna para aquelle 
~·lverno que o fize•se. Eu desejaria ver esse me
lhoramento já, was subindo elle a uma despeza 
excessiva, para a qual, sem duvida, o thesouro 
não estã habilitado a fazêl ·o , limitar-me-hei a 
propôr o da barra da Cotinguiba, por onde se faz 

Neste estado de causas, entregue o capital da 
santa casa e o legado do marechal Acciavoli em 
mãos particulares, sem que paguem ao menos os 
juros das quantias tomadas por emprestimo, não 
é possível que a santa casa preenche os fins de 
sua sagrada instituição, e se execute a pia dis
posição daquslle bemfeitor da humar.a fragilidade 
e da orphandade. 

A assembléa provincial de Sergipe, reconhe
cendo esta verdade, e em sua philantropia e 
sabedorh sentindo fallecer as attribuições para 
elevar ao gráo de prcsperidade esse estabeleci
mento, monumento de gloria para a sua provincià, 
e de abrigo á humanidade desvalida, tem salvado 
esse pio estabelecimento de sua desmoronaçiio e 
aniquillamento, preshtndo·lhe seu valioso apoio 
com a miuistração de alguma quota que nas leis 
de orçamento constantemeute tem consignado. 
Com ella acode o estltbelecimento a minorar os 
males de alguns desvalidos, mas não succede 
isto em tão grande escnla ou numero, que se 
possa dizer que naquella capital tem a hu· 
manidade um abrigo certo para . os seus infor
tunios. 

Os pequenos rendimentos com o subsidio dos 
cofres provinciaes não chegiio a fazer face á 
despeza que haveria se admitti~se-se numero que 
excedesse da trinta; J>arece·me 4ue , quando 
DJU1to, ê o que l'óde sustentar o estabelecimento, 
não sendo a estad'' do anno completo, mas sim 
o numero total •io movimento dos doentes, isto é, 
dos que entrassem e sahissem do hospital da 
sanb casa no decurso de um anoo. 

E' púrtauto, segundo estou ciJnvencido , de 
absoluta necessidade e a bem da humani.lade que 
se reYista aquelle pio estaucleciment•) da força 
necessaria para a arrecadação dos seus capitaes 
e jurns, concedendo-lhes o privilegio de serem 
nrrecadadas pelo juizo privativo do,; feitos da 
fazenda, e •eu capital passe para os cofres geraes 
pagando o thesouro os juros da lei áquelle estabe
lecimento pela mesma fórma por que se procede 
com o dinheiro dos orpbiios, que o tbesouro 
toma por emprestimo. Neste sentido pois tenho 
de macdar o artigo additivo. 

A outra amenda ou artigo diz respeito á na· 
vegação, ou antes ás barras de Sergipe. E' a 
navegação pelas barras daquella provlncia muito 
difficultosa pelos perigos que apresent!io: diversos 
batxos, combros de area succedendo-se em ca
madas, combatidos por vigorosa ventaaia, ens!l· 
berbecem e eucapelão as vagas do mar que outra 
cousa se não -vê mais que aquelles vaga)hões 
que parecem querer ameaçar os céos, e um longo 
e horrível zunido. O commercio e a naveg11ção 
se resentem de todas estas difficuldades, luta com 
mil obstaculos, e succumbirã se mão protectora 
lhe não garantir a facilià ade e melhoraml!nto das 
suas barras. Eu mesmo, Sr. presidente, acabo 
de softrer com a interdicção que eUas decretão 
naquella província á navegação. Devo declarar 
que para qualquer embarcação sahir de qualquer 
dos portos ·da província, além de esperar pelas 
JBares periodicas que são duas vezes no me2;, se 
lhe falt-ar o vento de feiçiio, fica no porto para as 
outras marés; e Coi isso o que exactamente me sue-

o commercio daquella província em mais grosso 
trato, e sabe em maior quantidade a producção 
agricola do paiz. Precisando os barcos para a 
sauida, além das marés, de vento favoravel, e 
não sendo possível f~zer-se alli um recife artifi
cial, e quando o fosse, sendo muito dispendioso, 
o meio mais proficuo e menos oneroso aos cofres 
publicas, no meu entender, será estabelecer alli 
uma barca de vapor 1 que poderá custar 40 a 
50:000$. Essa despeza não se torna improductiva: 
sendo, como é, !Jara facilitar a entrada e sabida 
das embarcações, póde ser creado um direito sobre 
ellas, que não só chegue para as despez&.s, como 
para amortizar o capital empregado , o que se 
conseguiria em bem pouco tampo, porque seu 
porto é frequentado por 400 entbarcações pouco 
mais ou menos, inclusiva as de cabotagem. E' 
um beneficio que, feito á agricultura e commercio 
de Sergipe, reverbera tambem em utilidade das 
rendas publicas , porque evitando a perda das 
embarcações. tom a renda certa de 7 o{o sobre o 
assucar e m9is genero~, que no caso J.e nautragio 
nada pagão . . E tal é hoje a importancia dos 
genero~ exportados por Sergipe, segundo o preço 
das pautas, · que deve aquella provincia merecer 
m!lis consideração que não se lhe tem dado. 
Quando eu o anno passado tive de alçar minha 
fraca voz a bem da justiça da minha província 
talvez se tivf!sse como historico o que avancei. O 
relatorio do Exm. e digno presidente da província, 
o Sr. commendador Antonio Joaquim Alves do 
Amaral, uão me deixou em falta. Por elle se vê 
que a importancia doe generos exportados, p.,los 
preços das pautas, no exercício de 44 a 45, foi de 
mais de 2,300:\JOOS, e pela barra da Cotinjõtuiba 
sómente mais de 1,200:0008, ou quasi 2,000:0008. 
Ora, esses valores que sã,1 em subido gráo, tflm 
sem duvida direito a merecer uma garanüa: á 
agricultura, onerada com o imposto de 7 •{o, não 
se pôde recusar esse lenitivo ou meio de sal
vacão: á industria agricnla do paiz, sobpes11da 
de impostos, deve-se dar uma prova da. conside
ração que merece perante o governo, e que o 
imposto que elh paga , por esta vez reverte 
tambem em sua utilidaC.e. Confio que ee adopta 
alRnrn::a medida a esse respeito. 

Talvez, porém, se diga que estando o governo 
autorisado para dar regulamentos aos portc's ma
ritiLDos , em consequencia de uma lei do anuo 
passado, que é desuecessario um artigo additivo a 
este respeito; mas eu desejo que isto não fique 
no esquecimento, e ent~ndo, que adoptando-se a 
doutrin ... do ar~igo na lei do orçamento para que 
se estab~leçl\ na bana da Cotinguiba um vapor, 
terá logo prompta execuçlio, ou antes preferencia. 
resultaudo daqui que se o governo tencionar que 
Sergipe seja a ultima pro~incia, á qual elle tin.ha 
de dar os regulamentos para os seus portos, sahirá 
do ultimo lugar a que estava destinado . Pa
rece-me, port .. nto, ter demonstrado a necessidade 
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do additivo ás disposições geraes em discussão. 

Tambem não sei se vou muito coherente com os 
princípios da casa, em mandar outro artigo que 
tem por fim augmentar a receita. Parece11-me que 
lugar compete:.te era quando se discutião O$ 
artigos dú receita, mas tambem me-persuado que 
terá cabimento nas disposições geraes, v_isto que 
tem por fim não estabelecer novo imposto, o:~as 
providenciar a maneira de sua arrecadação de 
maneira a excluir o monopolio. E' elle a respeito 
dos diamantes. 

Têm sido elles objecto de muitos especub
dores , e continúa a sua ex:tracç:io em grande 
escala, sem que dahi colha a nação lucro, bena
ficio ou vantagem alguma. E' de observar que 
a tal respeito não tenha o governo, pelo que me 
consta, salvo o meu engano, tomado uma medida 
pela qual colha alguma vantagem ; falto das minas 
dos diamantes. descobertas ultimamente na Bahia 
nu lugar da Chapada, quando alguma a meu ver 
podia elle retirar: e já :;ue não é possível vedar-se 
essa mineração, e nem mesmo seria util, l&nce o 
governo mão de alguma medi da de íacil execuviiu 
para que participe o thesouro dos respectivos 
direitos quando maior lucro não poss11. ter: seja 
tambem um concurrente dos dia10antes nos 
mercados da Europa, baja para si o lucro que 
tirão os negociantes que o comprão aos explo
radores ou garimpeiros. Sabe-ae que os diamantes 
que excedem de 24 quilates pertenceru é. nação, 
e não pod~m entrar em p;iro de commerci<r, lei 
de 24 de Dezembro de 173-1: · oJntret•mto nenhuma 
providencia, nenhuma medida satisfactoria á ob
servancia da lei tem apparecido: são os diamantes 
tirados sem licença. impetrada, são negociados e 
dístrllhidos do fim legitimo. Eu só deseje que a 
fazenda partilhe dessa. extracção nlguma Vllotagem, 
e seja o unico comprador para ren1ettêl-os para 
Europa, serem vendidos por sua conta, e applicados 
á amortização da divida pub!ica, ou resgate do 
papel. E' um znonopolio, mas unico talvez que 
póde salvar a nação do >~tJU abatido estado tinau· 
ceiro. Faça-se com esse genero o mesmo que com 
o páo-brazil, e veremos noss() melhoramento. 
Esta'Jeleça·s6 um preço r .. zoavel para a compra 
dos Jiamantes, e faça-se isso publico, dester
rando-:~e a idéa que a uação quer ficar com elles 
de graça, imponha-se rigorosa tiscalisação na 
exportação para o estrangeiro, e providencias 
com _ multa, que não haver!\ qutm deixe de levar 
ao tbesouro, ou é.s thesourarias os diamantes, 
tendo a certeza que alli alcança o preço que entrll 
nós podia achar no commercio, e que nenhuma 
dívida ou retardamento háv<lrá no seu pagamento. 
Garantida assim a compra dos diamantes, está 
excluída a competencia dos particulares, o a 
fazenda publica haja para si o lucro que nessa 
negociação tirão os especuladores que os -envião 
aos mercados estrangeiros; e quando assim uão 
se aprl)veite tudo, ao menos nli.o se perde tudo. 

Não ha alguem que tendo a certeza que vende 
os seus diamantes á fazenda publica pelo justo 
preço dê preferencia a algum particular, tendo 
tambem certa a paga' o que cumpre a tal respeito, 
se passar o additivo, é o governo escolher pessoas 
entendidas, e tomar medidas a evitar qualquer 
fraude, quer na compra, quer na remessa: provi
denciado isso, a meu ver, muito se lucrar1a, e 
se amortizaria alguma cifra do nosso debito. São 
estas as tres emendas ou additivoa que tenho a 
honra de otrerecer i consideração da casa. 

A discussão fica adiada pela hora. 
Levanta-se a sessão depois das tres horas. 

Sesslo em 2~ de .Jonho 

PRESIDENCU. DO SR. MUNIZ TA V ARE!J 

SuMM.UUo.-E:tpediente.-Ordem do dia.-Leitura 
de pr~iectos <~ indicações. Di.> curso do Sr
Meirelles.-Loteria.s para. theatros. Discurso 
do Sr. Dias da Motta.-Admissão do Sr. vis
conde de 6oyonna.. Debate caloroso. Orador-es. 
os Srs. Souza França, Urbano, Barros Pi
mentel, Souza Ma·rtins, Nunes Machado, 
D. i\:fanoel, França Leite e Moura Maga.lhdes. 

A's 10 horas e tres quartos da manhã abre-se 
a sessão, lê-se e approva-se a acta da antece
dente. 

EXPEDIENTE 

Um officio do Sr. ministro da marinha, re
mettendo as informações do presidente da pro
víncia do Rio de Janeiro e do inspector do arsenal 
de marinha d<i córte, sobre a repre~;eutação da 
camara municipal da cidade de Nictberoy em qne 
pede a concessão de marinhas para augmento do 
seu patrímonio.-A' commissão a que está atfecto 
este negocio. 

Remette-se á primeira cc.mmissão de orçamento 
uma representação da irmandade do Santíssimo 
Sacramento de Barbacena. 

A' segunda commissii:oJ do orçamentoe á de 
instrucçào publica, o requerimento dos profes
sores publicas de primeiras.letras desta córte. 

Não ha mais ex.pediente. 
Entra. em discussão e é approvado o seguinte 

requt>rimento: 
" Requeiro que se peça ao governo "informação 

de quanto paga de direitos a aguardente de pro
ducçilo nacional importada na província do Rio 
Grande do Sul, e cópia da lei, visto não haver 
no archivo desta camara, que regula semelllante 
objecto.-Wanderley. » 

Entra em discussão e é rejeitado o seguinte: 
<< Requeiro que seja impresso no jornal da casa 

o codi~o de eleições para o imperio do Brazil, 
o:trerec1ào á consideração da catnar.:., afim de que 
com mais con.llecimento de trabalho possa votar-se 
sobre qualquer parecer que haja a nobre eommissão 
especial de dar a respeito. 

« Paço da camara dos deputados, 2ã de: jllnho 
de 1846.-G. e Silva. » -
_ E' julgado objecto de deliberação o seguinte pro· 
Jecto: 

« A assembléa geral legislativa resolve: 
« Art. 1.• E' concedido o beneficio de duas 

loterias de 120:000$ ao laboratorio de purific~~oc;;ão 
de azeites, estabelecido nesta cidade por JQaquiw 
Francisco de S<.>uza Navarro. 

« Art. 2.• Metade deste beneficio será conside
rado como emprestimo, que reverterá pata a santa 
casa da misericordia, a quem o agraciado o res
tituirá em prestações de 2:000H annuaes ; ficando 
vencida a primeira prestação no fim de cinco 
annos, contados do dia, em que se ex:trahir a 
segunda loteria ; ficando hypotllecado o estabele
cimento até solução da ulLima prestação.-Jc.a
quim Nune$ Machado. u 

Lêm-se os seguintes pareceres : 
u A commissão de pensões e ordenados examinou 

os documentos que acompauhão o decreto de 29 
de Agosto do anno proximo passado, pelo qual 
foi reformado eom o vencimento de 90 ra. diarios 
Guilherme Werm, soldado do batalhão do deposito 
da cidade de Porto Alegre, em att.ençio a acbar·Se 
incapaz de continuar no serviço, em razão de 
ferimento recebido em combate, e entende a mesma 
commissão que se deve approvar esta mercê, e 
para · esse ftm o:trereee a seguinte resolução: 

• A assemblêa geral legislativa resolve: 
~« Artigo unico. l<'ica approvada! r~r~rma eonce-
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dida por decreto de 29 de Agosto de 1845 a Gui
lherme Werm, soldado do batalhão do deposito 
da cidade de Porto Alegre, província do Rio 
Grande de S. Pedro, com o vencimento de 90 rs. 
diarios, correspondente ao soldo de uma praça do 
exercito, em attenção a achar-se impossibilitado 
de servir, por ferimento recebido em combate na 
mesma província. 

« Paço da. camara. do>< deputados, 27 de Junho 
de 18<!6.-M. J. Valdetaro.-Peixoto de Brito.
T. A. de Alvarenga. » 

«Por decreto de 2 de Outubro de 1843 foi 
aposentado Joaquim Barbosu Cabral, no lugar de 
terceiro escripturario da thesouraria. da província 
da Bahia, com o ordPnado que lhe competir na 
f6rma da lei de 4 de Outubro de 1831. Pelas 
informações juntas ao mesmo decreto verifica-se 
que o agraciado se acha impossibilitado de con
tinuar a servir, por molestias chronicas que padece; 
e em vista disto eutende li commissão de pensões 
e ordenados que deve ser approvada a aposen
tadoria. pela sep:uinte resolução: 

« A assembléa geral legislativa resolve: 
« Art. 1. • Fica approvada a aposentadoria con

cedida por decreto de 2 Outubro de 18!3 a Joaquim 
Barbosa Cabral, no lugar de terceiro escripturario 
da thesouraria da província. da Bahia, com o 
ordenado que lhe competir na fôrma da lei de 4 
de Outubro de 1831. 

« Art. 2.o Ficão revogadas ns disposições e leis 
em contrario. 

« Paço da camara dos deputados. 27 de Junho 
de 1846.-M. J. Valdetaro.-Peia;oto de Brito. 
-T. A. ele Alvarenga. » 

« A' cGmmissão de instrucção publica foi pre· 
sente o requerimento de Wenceslau Antonio Pires, 
pedindo ser admittido a exame das ma terias. do 
1• anno do curso jurídico de Olinda .. O suppli· 
cante allega o ter feito na dita academia o exame 
de todas as matarias prepa.ratorias, excepto o da 
lingua ingleza; e igualmente o ter frequentado o 
1• a.nnno daquelle curso juridieo com autorisa.çiio 
expressa do dlrector. A commissão attendendo ás 
boas notas que o supplicante obteve nos diversos 
exames preparatorios, e á sua. frequencin nas aulas 
do lo a.nno, é de parecer que elle seja admittido 
ao exame que requer, passa•.do priroeiramente 
pelo exame de inglez ; e portanto tem a honra de 
apreatntar-vos a seguinte resoluçilo: 

« A·assembléa geral legislativa resolve: 
« Artigo unlco. O director do Ctlrao jurldlco de 

Olinda é autoriaado a admi,tir ao exame do lo anno 
a Wenceslau Antonio Pires, depois de aer appro
vado no exame da língua ingleza. 

.« Paço da camara do~ deputados, Z7 de Junho 
de 1846.-FrQncisco de SaZle1 Torres Ilomem.
D. J. G. de Magalhl1es. » 

E os respectivos projectos são julgados materia 
de deliberação, e vão á imprimir. 

Vai a imprimir a redacção para a terceira dis· 
cussão do orçamento do imperio, justiça e es
trangeiros. 

A. PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

LEITORA. DE PBOJECTOS E INDICAÇÕES 

E' julgado objecto de deliberação o seguinte 
projecto: 

a: A assembléa geral legislativa decreta: 

TITULO I 

« Art. 1.o Ninguem poderá abrir aula, ou ensinar 
em collegios particulares sem expressa licença do 
ministro do imperio na cõrte, e dos presidentes nas 
províncias. 

c Art. 2.o Para concessão desta lei são indis
Pllnsneis: 

« $ 1.• Certidões de moralidade, passadas pelo 
parocho, o juiz de paz, e uma autoridade policial 
da. frep:uezia em que residir o candidato. 

« $ 2. • Provas de capacidade, susteatada.s em 
exaiDe publico. 

<< Art. 3.• Compete ao ministro de imperio na 
cõrte, e aos presideat11s nas provincias, no· 
meai- a commissão ad hoc para examinar o pre
tendente. 

cc Art. 4.o A commissão será composta de pro
fessores publicas da mataria, ou mE. terias em que o 
pretendente requerer exame para poder profassar; 
podendo além dos professores serem chamados 
para juizes dous cidad:tos de reconhecido saber e 
probidade. 

<< Art. 5.o Para que possa alguem ser empre· 
zario ou director de collegio de alumnos internos 
ou externo,; deverá: 

<< ~ 1. o Exhibir as certidões exigidas no § lo 
do .. rt. 2• desta lei. 

cc § 2.o Apresentar o · programma dos estudos, 
e o i·egulamento interno que tiver de reger o seu 
colle~io. 

<c S) S.o Sustentar um exame, perante a com
IDissão de que trata o art. 4o, em alguma das 
materlas superiores indicadas no seu programma 
de estudos. 

« Art. 6.o São dispensados dos exames de ca
pacidade: 

« § 1. 0 Os graduados em sciencias ou letras 
pelas academias, e collegios publicas do im
perio. 

« § 2.o Os graduados por academias estran· 
geira>~, cujos diplomas forem legalisados pelos do 
imperio, ou pelos ministros das respectiva<~ nações 
no Brazil. 

« § S.• Os que tiverem exercido altos empregos 
do estado, ou funcç•ies legislativas. 

« § 4.o Os membros de corporações religiosas 
que tiverem ordens sacras. 

« ~ 5.o Os professores de aulas, ou collegios 
part&cnl6 ·e~ estabelecidos e sustentados por cor
porações .. :~ socledr.des patrloticaa. 

a Art. 7.• 011 directores de collegioa de alumnos 
Internos sito obrigados nos d•lmingos e dias sautos 
a levarem à mias~& os seus pensionistas, a menos 
que nilo provom ter capellão contractado para 
celebral·a em oratorlo do collegio. 

« Art. S.• Os directores que não forem catho· 
lícos s6 poderé.õ receber pensionistas e alumnos 
desta commu1•b•io se se obrigarem a cumprir os 
precllitos do artigo antecedente, e a terem um 
prefessor de religião do estado. 

a: Art. !),o Em nenhum colleglo poderé. Ber 
a.dmittldo um numero de alumno11 internos sa
perlor á capacidade do edUlcio. 

« Art. 10. Os dormitorios serão arejados du
rante o dia, e allumiados durante a noite, devendo 
haver ao menos dons em cada collE:gio, um para 
menores de 13 annos, e outro para os maiores 
dessa idade. 

<c Art. 11. Em nenhum collegio serão ad
mittidos alumnos e pensionistas de ambos os 
sexos. 

« Art. 12. Por nenhum titulo poderáõ os 
maiores de 10 annos morar em um collegio de 
pensionistas do sexo feminino ; desta regra é 
unicamente exceptnado o marido da direetora. 

u Art. 18. São igualmente sujeitas ás disposições 
da presente lei as senhoras que se dispuzerem a 
ensinar e abrir collegios. · 

«Art. H. O ministro do imperio na cõrte, e 
os presidentes nas provincias, marcaráõ um prazo 
razoavel pata que os professores, e directores 
dos collegioa existentes se habilitem na confor
midade dos arts. 2• e 5o desta lei. 

TITOLOU 

«Art. 15. O ministro do imperto na cõrte, e 01 
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"Presidentes nas provincias, nomearáõ em cada 
freguezia uma commissiio para inspeccionar as 
aulas e collegios particularos. 

• A.rt. 16. Cada commissão s~rá •comp0sta do 
parocho, do juiz de paz em exercício,. e de Utn 
vereador da camara. 

« Art. 17. Compete á commissão: 
« ~ t.o Ver se o edificio destinado para o 

estabel6cimento de um collegio de pensionista.: _ 
reune as condições de salubridade indispense.veis; 
e declarar por escript'' ao director até que nu· 
mero destes alumnos póde nelle admittir . 

"' § 2. o Visitar e inspeccionar de tro~ em tres 
mAzes, e inesperadamente tod>ls as aulas, e 
collegios particulares da sua freguezia. 

« ~ 3.o Admoestar acs professores e directores 
sobre a falta de cumprimrlnto dos deveres reli· 
giosos e moraes. 

" § 4.o Observare indagar minuciosamente sobre 
a maneira por que são .:umpridos os arts. 7°, 
8•, 9o, 10, ll e 12 da presente lei. 

<• ~ õ.o Euviar no fim de cada visita, na cõrte 
no ministro do imperío, e nas províncias aos 
respectivos presidentes, um relataria circumstan
ciado de tudo que houver visto e observado. 

« Art. 18. As autoridades · ·superiores meneia. 
na·.as, á vista do relatorio da commissão, pode
ráõ para certificarem·se da existencia de qualquer 
abuso denunciado, nomear nova commis:;ão ad 
ho•: com o fim especial de averiguar o facto. 

TITULO UI 

« Art. 19 . Os que abrirem aulas ou eollegias 
sem licença serão obri~ados a fechal-cs, e pa
Raráõ a multa de 30SOOO, o que não impedirá 
de novamente abril-o~ se depois ctissu se habi
litarem. 

« Art. 20. Os que não observarem as disposições 
dos arts. 7o, 8•, 9•, 10, 11 e 12 pa~:ar•\Õ pela 
primeira vez a multa de 100$000, du 1liOS000 p11l,l 
~l'gunda, e de 200SOOO pula Lerceira vez, sendo 
demais obngados ·~ fecharem os seus estabele
cimentos. 

« Art. 21. Estas multas serão cobr:tdas p•~ ltls 
camaras dos municipios om que estiYeram ·~slll• 
bel<Jcidos os collegios e aulas multados, e fartlo 
partll do Reu r•:ndim!lnto. 

a Art. 22. Não ~e entenderàõ por r.ollagios ou 
!lula~ as casas em que se ruunirem att'! SlliS 
menores, ainda que nellas se receb~o qualquer 
educação ou en~Jino. 

-1---

« Art. 23. Ficiio revogat.las t'ldas as leis em 
contrario. 

« Paço da camara dos d.1putados, 2G Je Junho 
de 184.6.- D. J. C. de Magalhlles.- Francisco 
de Sallt!s Torres Homem. 

<< A assemblén geral legislativa decreta: 
« Art. 1.• Fica creada na rE>partição dos nego- · 

cios do imperio, com o titulo de conselho geral 
de instrucção publica, buma junta destinada a 
auxiliar o governo na organisaçiio, inspec-;ão, e 
direcção da instrucçào publica em todo o imperio. 

a Art. 2.o Esse conselho coostará de vinte 
membros, e será composto: 

a 1\\ 1.• Dos directores da escoia de medicina, 
d'acamia militar, do lyceu nacional, d'aeademia 
das bellas-artes, do director do museu, e do 
reitor do colleg\o de Pedro U. 

« Si 2.• !)e dous professores de cada huma das 
cinco escolas enumeradas no paragrapbo antece
dente. 

« § 3_,a· De tres cidadãos graduados em direito, 
e que tiverem resideocia continua na capital. 

« ~ 4.o Do official maior da secretaria dos nego
cios do imperio. 

" Art. 4. o Compete ao conselho : 
a fi L o Elaborar e apresentar ao governo todos 

os planos de reforma, e melhoramento, que neces
sitar a instrucção publica, occnpando-ae com. 

·prefereucia aquelles que lhe forem indicados 
pelo ministro da repartição. 

« ~ 2.• Organisar os regulamentos de disciplina, 
fixar as doutrinas, os methodos de ensino, os 
cotnpenJios, os programas dos cursos, qu e devem 
ser seguiJos nos e»tabelecimentos publicos de 
instrucção. 

« ~ 3.o R·~sponder a todas as consultas do 
governo sobt·e queiitões conce cnentes á instrucção 
publica. 

« § 4.• Propôr a nomeação de commissario~, que 
visitem tJ inspeccionem as aulas publicas ou parti· 
cu lares; e f,}roecer ns instrucções, que os devem 
guiar nos obje~tos de seus exames. 

« ~ 5 .o Deliberar sobre as·infracções d e . leis, e 
t•egul tunentos, e sob•· e todo o genero de abusos 
cornmettidos no en"li no publico ou privado, e 
propõr ao govern'l as providencias precisas para 
a sua repressão. -L 

<< § 6.• Dar posso A juram~ntar os professores J 
nomead~s para as ca.ieiras de instrucçào secun· 
daria. · -J 

« Art. õ.o O conselho reunir-se-ba duas vezes 
por mez, em dias fixos, independentemente de 
convocação; e além disto reunir-se·ba extraordi. 
nariamente todas as vezes que o governo o 
jnlgar necessario. 

<I Art. 6. o Elle será presidido pelo ministro do 
imperio, e na ausencia deste, por bum vice
presidente, que o governo nomearâ. entre os 
membros do conselho. 

« Art. 7. o O official tnai or da secretaria dos 
negocias do imperio exercerá as funcções de 
secretario junto do conselho, e em seu impedi
mento será substituído pelo otlicial, que as suas 
vezes fizer na l:lecreta!ia. 

« Art. 8.0 Os membros do conRelho não ·venceráõ 
ord;,nt>do al~um por est~ emprego ; mas aquelles 
QUd se distinguirem por assiduidadde e zelo no 
desempenh•l de su 1s funcçõtl~, assim como pela 
utilidade e impt>rtanr.ia de s<3uS tra b>\lhos, terão 
dir~ito a exi({ircm do governo imperial as re
cotnpon~as honoritlca~, qlltl o estado deMtio~& aos 
grandPs t~orviço~ publicos. 

a Art. 0. 0 O ~overno fica autorísado a fazer o 
regulam•mto para a execução da presente lei. 

« P11ço da camnra d·JS deputudos, em 21 de 
Junho de 181H. - F•·ancisr.o de Salles To1·res 
Homem.-Dias de Oarvo.lho.-D. J. G. da Ma
galhOes. » 

« A assemLléa geral legislativa decreta : 

TlTUL'l I 

« Art. 1. o Será estabelecida na capital do im
perio, com o titulo de lyceu nacional, uma escola 
de externos destinada ao e na i no das letras, e dos 
elementos das sciencias. 

« Art. 2. 0 O seu curso de estudos durará seis 
annos, e comprehenderá as seguintes materins : 
as línguas latina. grega, franceza, ingleza e 
allemã, pbilosophia, hi::~toria, rhetorica, mathe
maticas elementares, sciencias physicas e naturaes, 
astronomia physica, geographia e desenho. 

" Art. 3.• Não excederá de treze o namero dos 
professores, e os objectos do ensino ·serão fixados 
e repartidos entre elles do mc."l.o seguinte : 

« § 1,o Para a latinidade haverá dous pro
fessores, e um só para cada uma das outras 
linguas. 

« § 2.o O professor de philosopbia ensinará a 
psycbolo~ia, a logica, a moral, a esthetica, o 
direito natural, e a histeria coa:parada dos sys-
temas de philosopbia. ·. 

« SI S. o A cadeira de bistoria, comprehenderá a 
historia antiga, a moderna, e com especialidade 
a historia do Brazil, e a pllilosopbfa da historia. 

c $ 4.o O professor de rhetorica, além dcs 
preceitos geraes da eloquencia, e dos diversos 
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gener(ls de composi~iio, será incumbido da poetica 
e eloquencia portugueza, e de apresentar o des· 
envolvimento bistorico da litterat1:1ra nacional 
comparada com a litteratur~<. estrangeira. 

« § 5.• Serão reunida>~ em uma unicn cadeira 
as mathematicas eleuHmt11res, a saber : a arith· 
metica completa, a algebra até as equações do 
segundo gráo inclusivamente, a geometria, e 
trigonomeLria reclellnea. 

a. ~ G.o Serão igualmente explicados por um só 
professor os princípios de pLysicr., chimica, bo· 
tanica, zoologia e mineralogia. 

'' ~ 7 o O professM de astronomia €nsinará 
tambem a geographia, e com especialidade a 
geograpbia Jo Brazil. · 

" S) s;o O pror~ssor de desenho ensinarà uoica· 
mente esta matena. 

« Art. 4.• O anno escolar do lyceu começará no 
primeiro dia de Ftvereiro, e durará dez mezes. 

u Art. 5.• As materias que deveráõ ser en· 
sinadas em cada anuo lectivo, e o numero das 
lições, são as constantes da seguinte tabella; 

Prímei,·o anno Licí1es por semana 

Latim............................ 10 
Franeez . ••.... · •. . . . • • . • . • • . . . • • 5 
Geographia... ... .•. . . • • . . . . •. . • •. 3 
Arithmetica........... . . • . . . . . . . • 4 
Desenho......................... 3 

Segundo anno Lições por semana 

Latim ........................... . 
Francez . . ...................... .. 
Inglez .......................... .. 
Geographia .••••..•.•••..••...•..• 

~!~:~h~·.:·:.·::::::.:::::~::::::::: 

5 
5 
5 
5 
3 
2 

Terceiro armo Licões por semana 

Latim .............. ·•••••···•·••· 5 
Frnncez.. • . . ..• ••. . • ••. . ... .•. .•. 2 
Inglez. •••• •• ..••• •• •.••.• ..... ..• 5 
Allemão......... ... • • • . • • . . • • .. . • 3 
Grego............................ 5 
Geograpbia...... •.• • • • •• • • • . • •• • • 2 
Geometria........................ 2 
Desenho.......................... 1 

Quarto anno Lições por semanca 
Latim............................ 5 

?:;~~:::::::::::::::::::::·.:::::: g 
Allemão....... ...... ••. ••.•••..•• 3 
Histeria ••.•.••• ., . . . • . • • • . . • • • . • • 3 
Sciencias naturaes •• ,............ 3 
Trigonometria.................... 3 
Desenho.. . •• . .• . . • • . • . • . . . ••. • . • 2 

Quinto anno Lições por semana 
Latim.. ..•.• . .••.•..••••••••..•• 4 
Grego......... .•.• .•. ......... •. 4 
Allemão. •• . . • • . . . •. •..•••. .. • . • . • 2 
Historia.. •.•• ....•• •. .•• . •••.•••. 3 
Physica. ••.. •. •. .•. • •••. ......... 2 
Philosopbia... . . • • . • • • • . • • . . • • . • • 5 
Rhetorica... • • • • • • • . . • • • . . • . . • • • • 5 

Se:cto anno Lições por semana 
Latim......... .................. 1 
Grego............................ 1 
Allemão ••.•••••••••.••.••.•••.•••. 2 
Histeria.......................... 4 
Chimiea e mineralogia........... 5 
Astronomia............. • • . . . • • • • 2 
Philosophia. . .. • .. • • . • • • • . . • • . . . • 5 
Rhetorica.................. ••• .. • 5 

TITULO II 

Dos professores 

c( Art. 6.• Serão chamados para o lycllu todos 
os prúfessores das cadeiras publicas de instrucção 
secundaria existentes no município da o!órte. 

« Art. 7 .• O governo nomeará os indivíduos, 
que devem preencher as cadeiras novamente 
creadas, á medida que as neces:!idades do ensino 
o exigirem. 

<< Art. S.o O ordenado annual dos professores 
se comporá dtt duas parles, uma fixa, e outra 
eventual ; a fixa paga pelo estado será de 400$ 
para o profes~or de desenho; de 600$ para os 
professores de línguas vivas; de 1:0008 para os 
de latim e ~rego ; e de 1:2008 para os outros 
professores. A part~ eventual provirá do producto 
g~ral das matnculas, de que trata o art. 19 
tít. 4•, e que será repartido entre todos os pro
fessores, proporcionalluentd ao seu tratamento 
fixo. 

« Art. 9.o O professor que faltar ao curso mais 
de tres vezes em um mez perderá a totalidade do 
seu vencimento tanto fixo cómo eventual, cor
respondente aos dias que houver faltado, excepto 
se justificar-se com uma causa absoluta de im
pedimento, e se essa justificação fór aceita pelo 
director. . 

« Art. 10. Nenhum professor se poderá ausentar 
por mais de uma semana sem ter obtido licença 
expressa do ministro do imperio, sob pena de 
perder o ordenado correspondente ao dobro do 
tempo, que tiver durado a sua llusencia. 

« Art. 11. Neobuma licença poderá ser con
cedida por mais de uma semana com ordenado, 
exeep&o a que se fundar em molestia provada com 
attesta~ão de medico. 

« Art. 12. Seja qual fór o motivo da ausencia 
do professor, elle perde em todo o caso o direito 
á parte eventual do seu ·ordenado. 

u Art. 13. Os professores so substitulráõ mu· 
tnnmente ; e o que ror nomeado pelo dlrector, 
para substituir outra cadeira, vencerá uma grati· 
licação correspr1ndente ã metnde do Meu ordenado 
fixo, e alóm disso perceberá o eventual do pro· 
fess•1r aueente. 

<( Art. 1-i. E' prohibido aos proressore11 dar 
lições particulares aos estudantes do lyceu ; e os 
que violarem esta regr•'· nil~ podorô.õ ser no· 
meados para examinai-os, nem presidir aos seus 
actos publicas. 

TlTUI.O Ul 

Do direetor 

« Art. 15. O lyceu será regido por um direetor 
nomeado pelo governo entre os professores da 
mesma escola, com a gratificação annual de 
400$000. 

« Art. 16. Elle representa o estabelecimento, cor· 
responde-se directamente com o ministro do im· 
perio, e tem a seu cargo: 

« S) 1.• Assegurar a execução da lei e regula
ment'Js do lvceu, inspeccionar todas as partes do 
serviço, dirigir a administração, e policia interna 
da escola. 

« ~ 2.o Remetter no tim de cada anno escolar ao 
ministro do imperio um mappa estatístico dos 
alumnos de cada anno do lyceu.. acompanhado 
de uma informação eireumstanciada sobre o 
estado e desen7olvimento da instrueção no esta· 
lecimento. 

« ~ 3.• Remetter no fim de cada mez ao mesmo 
ministro uma relação, contendo o numero das 
faltas de comparecimento, que os professores 
tiverem por ventura commettido durante o mez, 
afim de quil no thesouro p_ublic_o lhes !'ejão 
descontados os dias de ausenc1a na eonforaudade 
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do disposto nos arts . O•, 10 e 11 do titulo 2o da 
presente lei. 

« § 4.° Convocar a assembléa dos. professores. 
sempre que necessario fór, resolver questões gr:Lves 
que interessem o ensino, ou a disciplina ~o esta
belecimento. 

TITULO IV 

Dos alumnos 

"Art. 17. O alumno que se propuzer á matri· 
tricula no primeiro anno do Jyceu deve satisf<~zer 
as seguintes condiçõPs: lo, 11present11r o seu acto 
de baptismo, e na falta desta, uma declaração 
de seus paes ou tutor, contf'ndo o seu nome, 
idade, filiação, e domicilio: 2o, justificar com attes
tado do prcfessor publico ou de coll•!gio particular, 
estabelecido na fórma da lei, que sabe ler, escrever, 
doutrina cbristã, e as quatro primeiras operações 
da arithmetiea. 

a Art. 18. Os que · já tiverem estudado em 
aulas publicas ou particulares algumas das ma· 
terias, que entrão no plano de estudos do lyceu, 
só poderàõ ser admittidos á matrícula dos aunos 
superiores depois de provarem a sua habilitação 
em cada uma dessas matarias por um exame 
feito perante a commissão de exames do lyceu. 

« Art. 19. Cada alumno pagará por anuo de ma· 
tricula 20S, os quaes serão cobrados em prestações 
por quarteis adiantados. 

c Art. 20. O secretario receberá as matriculas 
em um livro exclusivamente destinado para 
este etfeito, e que serâ cotado e rubricado pelo 
dlrector. 

11 ArL. 21. As matriculas abrem-se no lo de 
Janeiro e fecbão·ae trrevogavehnente DI) ultimo dia 
do mesmo mez. 

11 Art. 22. O estudante; que faltar à subordina. 
ção e ao respeito, que deve aos professores, sert. 
reprehendido publicamMte pelo 'Director, e em 
caso de reinc1dencia lJOderá ser expulso do esta
belecimento por dahberação da asaembléa doa 

__v,rofessores, e sem que della haja recurso algum. 
~ . « Art. 28. As disposições do artlgo antecedente 
- serão applic:adas da mesma fôrma ao estudante, 

que fôr convencido de provocar a desordem, e aa 
ínDubordinações de seus companheiros. 

« Art. 24. Todos os alumnoa usadó de um 
uniforme, que lhes serâ marcado em regulamento 
do governo, e sem o qual não terão enuada nas 
aulas do estabelecimento. 

TITULO V 

Dos e:cames 

« Art. 2a. Os exames começaráõ no dia 3 
de Dezembro e terminaráõ aos 20 do mesmo 
mez. 

• Art. 26. O director organisarã a lista geral dos 
examinadores por classificação de materias, e no· 
meará as commíssões de lentes, que devem proce
der a Cllda exame. 

11 Art. 27. A assembléa dos professores mar
cará os objectos, a fórma e a duração dos exa
mes. 

« Art. 28. Não poderAõ ser admittidos a exames 
senão os estudantes que se tiveren• matriculado 
pal't\ o estudo simultaneo de todas as matarias de 
um anuo. Aos outros serão passados attestados de 
frequeocia peleJa respectivos professores. 

" Art. 29. As formulas da approvaçâo serão as 
seguintea-approvado mediocremente, plenamente, 
optinu cum laude. 
: « Art. 30. O que fôr reprovado não será admit
tido ã matricula do anno seguinte, e aerá obrigado 
ã repetição do mesmo anno antes de passar por 
um segundo exame. 

« Art. 31. Ao que fór reprovado em ttma só 

das materias do anno, t~>ndo obtido no exame 
das outras a nota plenamente, será concedido 
depois das forias, e notes dv encerramento das 
matriculas, um segundo exame sobre a materia 
da reprovação, e nu caso de ser t~pprovado, ma
tricular-se-ha no anno seguinte. 

« Art. 32. Os alumnos do sexto anno do lyceu, 
além dos exames espeei11es do respectivo anno, 
serão obrigados a apresentar e sustentar uma 
these, cujo assu~pto dtlverá abranger a plu
ralidade das matarias do ensino de todos os aunos 
do lyceu. 

« Art. 33. Os alumnos do ultimo anno, que 
tiverelil satisfeito as condições do artigo ar.te
cedente, terão :> diplc.ma de bacharel em letras. 

« Art. 34. Concluídos os exames de todos os 
ao nos haverá uma distribuição de premias,. a qual 
será feita publica e solemnemente, em presença 
do ministro do imperio. 

« Art. 35. Tres serão os premias para os tres 
melhores alumnos de cada anno, e consistiráõ: o 
lo em uma corOa de louro: o 2• em uma palma: 
o 3• ~ :n uma menção honrosa. 

« Art. 36. Além destes haverá tres graades 
premios para os alumnos do sexto anno, que 
apresentarem as melhores dissertações eseriptas 
de improviso, sobre os pontos que lb.ss forem 
dado~ no dia do concurso pela assembléa dos 
professores, a qual servira de jury dAs provas. 
As dissertações versão-uma sobre línguas antigas 
-outra sobre philosophia, e a terceira sobre 
sciencias pbysico-mathematicas. O premio para 
C••da uma dellas consistirá em uma medalha de 
ouro do peso de dez oitavas, e que terá a seguinte 
inscripção:-Lyceu Nacional-Premio do talento 
e ela applicaçiZ•l. 

TITOLO VI 

" Art. 37. São empregados do lyceu, utn eecre· 
tario, ~:.m t.hesoureiro, e um porteiro. 

Do secretario 

a Art. 38. Um dos professores escolhidos pelo 
governo exercerà o empte~to de secretario com a 
gratificação a11nual de 3008000. 

11 Art. 39. Elle é lncumb1do de guardar 011 arehl· 
voa do lyceu, fazer a eserlpturacl\o, receber as 
matriculas, redigir as aetas das sessões das assem
bléas dos a:>rofessorell, organiaar oa rnappaa, tte que 
t.ratão os ~§ 2n e 3o do art. 16 tlt. 3• ; e passar 
certidões sobre despacho do direetor. 

Do the1oureiro 

« Art. 40. O thesoureiro ser& um dos professores 
designados pelo governo, e terá a gratificação 
ano ual d'l 2008000. 

« A.rt. 41. Compete-lhe receber e guardar a 
importancia das matriculas de cada anno, passar 
recibos, e receber quitações ; fazer no prineipi13 
de cada trimestre, a distribuição do:> producto das 
matriculas entre os professores na fórma prescripta 
pelo art. So tit. 2o. 

Do porteiro 

cr Art. 42. O governo nomean f'óra do corpo 
do ensino o individuo, que deve servir de por
tei-ro . 

11 Art. 43. Elle vencerá o ordenado annual de 
500S, e serã obrigado : lo, a não sustentar-se do 
estabelecimento durante o ;tempo das aulas : 
2•, vehr na guarda e asseio do edificio: 3•, im
pedir que os alumnos . saião á rua durante os 
eursos, e contêl-os na ordem, emqnanto aguardão 
a abertura das aulas: 4e, executar todas.aa ordens, 
que lhe forem dadas pelo direetor relativamente 
A policia interna da escola. 
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TZTOLO Vli 

Disposições geraes 

" Art. 44. Os que tiverem obtido o diploma 
de bacharel pelo lycêo nacional .ficão isentos de 
passar por exame algum, quando tenhão de entrar 
nas aca.lemio~.s, ou escolas de instrucção superior 
do impel"io, devendo ser admittido á matricula 
das ditas academias ou escolas com a simples 
exhibiçào do seu diploma. · 

« Art. 45. As escolas de instrucção secundaria, 
que as assembléas provinciaes fundar~m, se fórem 
semelhantes e conformes em todas as suas partes 
ao plano de organinisação do lycêo nacional, 
poderáõ conferir o titulo de bacharel em letras 
aos seus discípulos, os quaes ncaráõ gosando 
da mesma isensão estabelecida no artigo pre. 
cedente. 

u Art. 46. Tres annos decorridos depois da 
promulgação desta lei ninguem poderá matricular. 
se nas escolas de medicina, cursos jurídicos, e 
curso de engenharia da academia militar, sem 
ser examinado nos seguintes estados prepara
torios - língua latina, franceza, iugleza, philo
sophia bistoria, rbetorica, arithmetica, algebra 
até o binomio de Newtoo, geomlitria deacriptiva, 
geographia, astronomia physica, e os priUJéiros 
elementos das ·sciencias pbys1cas e naturaes. 

« Art. 47. O governo· destinar!\ para conter 
todas as aulas c.:~njunctamente do lycrlo um dos 
proprios naciouaes existentes no centro da cidade;. 
e na falta de edificio publico, que reuna a~ con
dições necessarias, fica a-utorisado a contractar 
com particulare~ o arrendamento de algum outro 
mais apropriado. 

11 Art. 48. O governo l•1rà os estatutos, que 
devem reger o lycêo, os quaes terão provisoria· 
mente vigor, emquanto não forem approvados pelo 
corpo legi~ltt.tivo. 

« Paço da camara dos deputados, 22 de Junho 
_., de 1846.- D. J. G. de M"galhlles.- Fl·anciJco 

de Salle1 Torres Homem.» 
o Sr. l\lolrouca:-Sr. presidente, eu julgo 

que, a continuar o commercio do Brazil como tem 
estado até agora, antes de muito tempo nenhum 
brazileiro poderá commerciar neste paiz: ; todo 
o commerclo passar!\ para os estrangeiros. 
(Apoiados.) 

Uu: Sa. DEPO'l'.u>o:-Já passoo. 
O SI\. MEIRkLLES : - Os brazileiros apenas 

podem ser emprllgados publicas ou talvez derru
badores. Tem passado como cousa proverbial que, 
por serem os buz:ileiros preg11içoso:;, não ~ão 
admittidos é.s casas de commercio, e por isso é 
mais facil a um brazileiro conseguir um emprego 
publico, mesmo úe primeira ordem, do que o lugar 
de caixeiro , e isto se attribue, como digo, á indo· 
lencia dos brazileiros 11 l Mas se nól;l attendermos 
que todas as mattas do paiz são postas ao chão 
pelo braço unicamente do brazileiru, porque sol 
sabe que os plantadores não submettem as derru
badas ao trabalho de seus escravos pelo per_igo 
que dellas resulta, eu creio que elles, suJei· 
tando-ss a serç-iço tão pesado, muito mais facil· 
mente se farião caixeiros se pudessem. Se alguma 
providencia nii.o tomarmos a tal respeito, em breve 
os nossos concidadãos se tornarâõ verdadeiramente 
estrangeiroll no seu paiz (apoiados), oa estran
geiros serão os que o poderáõ gozar, serão os 
verdadeiros possuidorel do Brazil. 

A." vists, pois, destas breve• reflexões, julguei 
conveniente otrerecer à consideração da cr.man. o 
se~tUinte parecer. (U.) 

Eu presumo que esu medida nilo vai do nenhum 
modo <le eneontro ao que se venceu hontem neeta 
casa , antes pelo contrario parece-me que p6de 
auxiliar a execução da providencia hontem vo
tada. 

E' julgado objecto de delibera~ão o seguinte 
projecto do nobre. deputado: 

u A assembléa geral legislativa resolve: 
<< ~tt. 1.• Não é permittido ter loja de com

merclo, quer do .grosso, quer do pequeno trato. 
.sem que nella haJa pelo tnenos um caixeiro bra· 
zileiro de nascimento. . 

« Art . . 2.• Os ne~ociantes, quer naciooabs quer 
estrangeiros, que tiverem em suas casas mais de · 
tres caixeiros brazileiros de nascimento, pagaráõ 
1 •/o. de menos dos direitos que pagarem das ia
z:enaas que. ~e despacharem para suas casas. Se 
lhes perm1ttm~ além disso dispensa do serviço 
da guarda nacil)nal para dous caixeiros á sua 
escolha. 

<< Art. 3.• Seis mez:es depois da publicação da 
· presente resolução, os que não tiverem pelo menos 

um caixeiro brazileiro , pagaráõ uma multa de 
lOOS, que dobrará nas reincidencias. 

a Art .• 4.• Ficão derogadas as disposições em 
contran0. 

• Paço da camara dos deputados, em Z7 de 
.lunho de 1846.-S. R.-s . de Meirelles. » 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DL\ 

LOTERIAS PARA 'rHEATROS 

Emendas do senado á resolução da camara, que 
concede loterias aos tbeatros de S. Pedro de AI· 
cant11ra e S. Januario. 

O Sr. DJa.s da. Motta.:- Sr. pre3idente, 
V. Ex. se recordará certamente de que quando em 
uma dns sessões do anno passado se tratou deste 
projecto ~u tomei parte em sua discusl!_ão, o que 
sendoass1m, V. Ex. e a _camara relevarão que hoje 
oecupe amda por alguns ltltantes sua attenção, offe· 
recendo algumas considerações á emenda da camara 
vitAlícia, sujeita ao debate . Tenho uma razão que a 
isso me impelle, razão que julgo ponderosa; é que 
hoje vejo com assento na casa muitos dos meus 
honrados eollegas que S$ não achavão prest;ntes 
quando pela primeira vez discutimos a concessão 
de loterias para o theatro cte S. Pedro, e eu 
desejo que esses meus C()llegas votem com todos 
os conhecimentos que ao meu alcance têm che
gado ; desejo que elles conhe;ão algumas das 
particularidades, algumas das circun:stancias no· 
t!lveis a que têm acompanhado este negocio nos 
differentes períodos por que tem passado. Desde 
já pteviuo á camara de que me não vou oppór 
á concessão de loterias ao theatro de S. Pedro ; 
meu fim unico é fazer com que essa concessão 
seja acompanhada de utilidade publica, de pro· 
gresso da arte dramatica até hoje sujeita a()- mo
uopolio dos que inteiramente a de!lconheeem, 

Principiarei pois por fazer um ligeiro reparo 
ácerca da denominação '}ue no projecto se dá ao 
theatro de S. Pedro de Alcantara, assim geral
mente . conhecido, e que entretanto é appellidado 
- theatro con~titucional üuminense - na emeoda 
que discutimos. Quizera QU& o honrado deputado 
pela província de Minas Geraes, que foi membro 
da commissào de fazenda, e que commigo tomou 
parte nesta discussão, tivesse a bondade de diz:er· 
me em que se fundou para dar esse nome ao 
theatro de que tratamos, porque, a não proce
derem essas razões, eu mandarei uma emenda 
pela qual se restabeleça o verdaJeiro titulo do 
tbeatro, aqu'!llle por qoa sua mesmu direcção o 
trata, e pelo qual todos todos o eonbeeem. 

Senhores, a direcçáo do tbe~Atro lie S. Pedro 
ds Alcan~.ara entendeu dever ·recorrer ao corpo 
legialatlvo aolicitando a conceaalo de maia lottlrlaa. 
Digo de maie lo&erlaas, porque quando e11e reque
rim~onto veio â camara doi Sra. deputados, isto 
é, no anno pnnado, alada reatavão das loterias 
antel"iormente concedidas seis oa oito por extrahir; 
tendo que destas contta-me terem eorrido l• 
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duas, ficando ainda quatro ou seis : de modo que 
não é exacto di~er-se que da concessão immediata 
das loterias novas depende a existencia do thea
tro de S. Pedru ; elle bem poderá esperar um 
ou dous annos sem gfa>ve lietrimento. Foi pois 
por excessiva prevenção qus se buscou alcançar 
mais loterias, se não foi nceio de que ao tempu 
em que se findassem as primeiras, tão conheci
das fossem as circurostancias desse estabeleci
mento, tão pronunciado o clamor publico, que 
por fôrma alguma se padessem fazer novos favores. 
Seja como quer que fõr, apparecendo o reque
rimento da direcção do theatro que tudo trazia, 
menos documentos valiosos em que se baseasse a 
justiça do pedido, tive a honra do pedir algumas 
informaQões, que, passados dias, vierão á casa. 
Entre os papeis que então vi, achei uma conta 
corrente toda eivada de lacunas, de ~rros e de 
duplicatas, sendo para notar-se que até se fez 
figurar como divida a quantia de 40:000$000, ou 
o que na verdade fosse, corn que os accionistas 
havião entrado P"ra reparos e cn1bellezacr.anto do 
theatro, como l'e taes quantias não fossem jã 
tão productivamente empregadas, como se van
tagen,.. e interesseM não houverão os mesmos 
accionistas já colhido. 

Devo tambem declarar á camara que o governo 
declarou não ter jámais exercita.io a attribuição 
importantíssima que a lei lbe dava de tomar 
contas á direcção do tbeatro do empregQ do pro
dueto das loterias ; quando parece que estabele· 
cimentos que vivem ~ custa de bterias, á custa 
do povo, devem ser muito fiscalisados. (Apoiados.) 
Se essa fiscalisação tivesse sido exercida, não se 
consentiria, por exemplo, que o producta das 
loterias, que a lei exclusivamente applica para 
custe>io de companhias, fosso lambem empregado em 
rP.paros e beneficios materiaes do tbeatro. Tulo isto 
fiz eu vêr quando em outra occasiii.o se tratou deste 
objecto, assim como chamei a attenção <la camara 
para a guerra crua e sys~ematica que pela direcção 
do theatro de S. Pedro era facilitar ao actor Juão 
Caetano dos Sautos, brazileiro de tant.> mereci. 
mento, e a cujo talento artístico o povo desta 
capital e o estrangeiro esclarect.l,, foz justiça. 
Narrei tudo quanto sabia a respeito, e deplorei 
que 8S portKs do theatro cte S. Pedro, qurl sem 
ditllculdade se abrem a todo o estrangeiro des
tituído de merecimento, a \odo o charlatão arri
bado ás nossas praias, só se trancas~em no 
primeiro actor do palz (apoiados), ao genio do 
actor. João Ca~t'ino_. D :JIJlOnstrei que quand•' elle 
ench1a de ~atl~faç:lo ao lllustrad.. publico desta 
capital, representando no se11 primeiro theatro, 
ta.;s intrigas se urdiriic, taes rnachinações se 
levárão a e!l"t:,ito, que elle se vio (orça•!•' a deixar 
o tll~atro e ir abngar-se na província do Rio de 
Janeiro, para n:io sujeitar seu merecim'lnto, sua 
~nd~p.end~ncia aos caprichos de insignific:mtes 
mdtvlduahdades, que se embar~ção ta!oto com o 
progresso da arte dramatica como nós ... 

O Sa. WANDEilLEY :-Como o imperad~r da 
China. · 

bon_ra de pertencer, que se estabelece;;se a neces
sarJa concurrencia, condição essencial ao pro,.resso 
da arte dramatica monopolisada pelo theatro 
de S. Pedro. Esta justa decisão da camara 
soffr~u no senado opposíção ; isto é, o senado 
se nao oppóz ao progresso da arte, á concurrencia, 
mas negou o seu voto ás loterias concedidas a 
João Caetano dos Santos pela razão de ter elle 
de trabalhar no tbPatro de S. Januario, estar 
este arrendado ao de S. Pedro, e não ser curial 
que se derretasse a nullificação de contractos 
celebrados. Por este modo emendou o senado a 
re~olução de,;ta camua na partfl relativa ao 
actor João Caetano dos Santos. e deu seu assent~o 
âs loterias do theatro de S. Pedro : dizendo-se 
na discussão, á qual · tive a honra de assistir, 
que se reccAhecia o merecimento de,se actor, e 
que se lhe faria justiça, quanco sua causa uão 
comp:>rtassa offensa de direitos de terceiro. Tendo
se as co usas assim passado, não posso deixar passar 
esta occasião sem insistir pela realisação do peusa· 
mentv da camara dos Srs. deputados. Não se diga 
que sou it;~imigo do theatro de S. Pedro: engana -se 
quem ass1m pensar; o que eu quero é que cesse 
o monopolio odioso da representação, o que eu 
desejo é que o governo olbe para esse estabeleci
mento, tl não deixe o progresso da arte drsmatica 
de todo entregue a administrações enormemente 
matariaes (apoiados), aos caprichos de especula
dor_es. (AJ?oiados.) Talvez, Sr. presidente, muito 
ma1s conv1esse que fosse e~se predio desapropriado 
(apoiados) : não descubro senão inconvenientes 
em que o primeiro thllatro da capital soja pro
p~:iedade de particulares; deixando de o ser, 
directa. e efficaz interfo~rencía exerceril's o governo 
nelle, sua gereucía pas:'laria às mãos de entendidos 
(al'oia,los), e então não vtlriaonos com magua o 
que alli se vê hoje. · 

O Sa. WANDii:RLKY :-Colonos. 
O SR. Dr~s DA MoTTA :-Diz bem o mPn hon

rado collega: consta-me qutJ alguns colonvs alli 
se achão engajado~ entra os coristas ; passárão 
de carroceiros a cantoNs. (Risadas e apoiados.)· 
Espero ~:~orém que o governo olhe para tudo isto, 
c que nno tolerará q11e o estranl{eiro que chega 
ao nosso paiz faça triste idéa de nossa civili
sação, .:ont,.wplandu as miseri ·lR que vão pelo 
Lbll~tro de S. Pedr-.1. 

A'lui, :Sr. pre~idente, interromperei meu dis
curso para obter de V. Ex. algu 11s esclarecimenío:i, 
de qu" não posso displ)nsar-me. V. Ex.. me ío1ria 
eRpeciotl ob'l'quio dignando-se de dizer-me se, 
cubindu a emenda ..! .1 senado que discutimos , 
estaro:~i privadn Je a reproduzir em outra occasiào. 
~e~ que pelo regi!_Tlento da casa, rej.,itada uma 
1dea qualquer, no10 pôde ser reproduzida na 
mesma sess•io; Dlas n:io sei se as t!mendas do 
senatl., seguem a mesma marcha. E' V. Ex. quem 
m'o dirá. 

O SR. DIAs D.\ :M:oT:rA:-Sim, seja o imperador 
da Guina. (Risadas.) A camara pareceu compe
netrar-se da Jt~st!ca da causa que eu sustentava, 
e fez-me 8 du~t1ncta. honra Je approvar uma 
emenda mmha concedendo tambem loterias ao 
setor João Caett.no dos Santos, para qae désse 
elle com a companhia dramatica que dirige 
algumas rep~:esemações no theatro denu.ninado
d~ S. _Januario-•• que se ncbava arrendadv p~la 
d1recçao do de :S. Pedra, pda enorme quantia 
de 4:0~S(l()() a omuaes, para e::~tar sempre f>:Jcbado. 
Na m1nba emenda 11e cons1gnava a idéa da 11e 
dar esse andamEonto por lindo, passando elle com 
todas aa clausulas para o actor João Caetano, 
víato ser o theatro de S. Januario proprío na
çlonal. ·Asslm decidio a camara a que tenho a 

O SR. PRESIDENTE: -Segundo o regimento, 
quando são rejeitadas as emendas ofierecidas pelo 
senado, o _que se segue é saber se o projecto é ou 
não vantajoso; e no caso affirmativo, pedir-se 
fusão. 

O Sa. DIAs DA MoTTA.:- Agradeço muito a boa 
vontade que V. Ex:. mostra em esclarecer- me ; 
ma;; lastimo que me não explicas:;e de fórma que 
V. Ex. me entendesse. O que V. Ex. acaba 
de d1zer-me é o que se :>eJ~:ue da rejeição de 
emenda.'> do senaJo; mas o que eu perg,mto ê 
se, decidind•l a camara que o projecto não é 
vantajoso, e não tendo-se portant<J de pedir . 
fusão, se qualquer deputado póde offerecer em 
oatra occas1ào as idé>~s contiaas nesse projecto 
rejeitado. 

O Sa. PR&SID&.'IT& :-O Sr. lo secretario vai 
ler o art.igo do regimento que esclarece a per· 
gunta do Sr. deputado. 
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0 SR. lo SECRETARIO lê O art. 45 uo regimea~to. 
O SR. DIAS DA MOTTA:- Sr. presidente, nfio 

me considere V. Ex. impertinente; mas tenho 
tacta necessiJad~ dos esclarecimeotos de que failt), 
que não posso ainda dar-me por satisfeito; eu 
quizera .•.. 

O SR. 1• SECRETARIO :-Então é melhor pedir 
o adiamento desta questão ·até discutir-se o seu 
prajecto-

0 Sa. DIAS DA MoTTA :-A h I agora sim (,·i
sada.s), agora agradeço muito e muito a luminos:\ 
insinuação uo honrado ~r. 1• secretario. S. Ex. 
acaba de tornecer-me um meio excellente de se 
alliarem todas as conveniencias. Vou mandar á 
mesa requerimento nesse seutido; vou p8dir 
á camara que se adie a discussão da emen<la 
do senado at!\ discutir-se o projecto que tive a 
honra de offerecer, dando loterias ao actor João 
Caetano do,; Santos, afim de representar no 
theatro de S. Francisco, por elle edifi;:ado, e 
que br8vemente v~i abrir-se, e então eu me 
comprometto a tnandar emen.ja, contendo as lo
terias que o theatro de ::;_ Padro re -~uer . .Assim 
tudo se combina, a camara sustenta setl pensa
mento, dá as loterias ao tlleatro de S. Ptld,·o, e 
não sancciona a gu·<rra e perseguição feita ao 
primeiro talento dramatico do paiz (apoiado-<), e 
estou bem certo de quo o senad-> tud•1 approvará, 
visto que, não se tratando já do theatro de S. Ja
nuario, tem co;sado o motivo d.e seu escrupulo. 
Em tudo isto haverá dem.,ra de alguns dia~ só
mente. Na casa ha collegtls meus que querem 
conceder meios ao thealro de S. Pedro, outros que 
os querem dar av actor João Caetano dos Santos. 

O Sa. WANDEBLEY:-CotJciliaçfio. 
O 15&. DIAS DA IIIoTTA:-Conciliemo-nos (risadas 

e apoiados), reunollllO-nos, passem loterias para 
amboM; trabalheu> os dous tl::eatros, s niio tique o 
illustrado publico desta capital privado do s~u 
actor predilecto, do brazileiro, que na carreira 
que segue tanta honra faz ao seu paiz. 

E' lido e apoiado o seguir1te requerimento do 
nobre deput;~do: 

" Requeiro o adiamento do projecto em dis~ussão 
até discutir-se o projecto que offereci concedendo 
lottlrias ao actor João Caetano d o~ s Santos. » 

O Sa. PRESIDENTE:-Este requtlr:meoto entrará 
em discu::;sào ua sessão seguinte, porqu.e a su.a 
materia fca .1diada pela hora. 

MuiTAs VozEs:-Votos, votos, votos. 
Propõe·se á votação o adiamento, e é appro

vado. 

ADMISSÃO DO SR. YISCONDE DE GOYANNA. 

O Sn. }o SECRETARIO (pela ordem):-Está sobre 
a mesn o parecer da commissào de coostituiçi\o e 
poderes sobre o diploma do Sr. visconde de 
Goyanna; como é nP.gocio 14rgente, passo a lei -o. 

« A' commissão de constituição fui presente o di
ploma do Sr. visconde de Goyanna, 5o supplt!ntt! na 
eleição de deputados pela provi rlcia de Pernambuco, 
chamado pela camara !llunicipal da capital da 
mesma provincia, em lu~ar dos deputados effectivos 
os Srs. barão da B Ja Vista e Pedro Francisco de 
Paul>\ Cavalcanti, e dos supplentes que os devião 
substituir. Não constando do officio da camara 
municipal os · impedimentüs dos deputados effe· 
ctivos e sup~·lr::ntes mais proximos e não podendo 
por conseguint"l a commissão apreciai-os, nem 
mesmo constando que estes fossem convidados e 
se escui>assem, não pôde a commissão deixar de 
considerar irregular o diploma mencionado. E' por
tanto, de parecer, com as ra2ões expo,tas, e de 
accordo com os precedentes da casa, que não se 
dê assento ao Sr. visconde de Goyanna. 

a Sala das com missões, 27 de Junbo de 1846. 
-roxo r 

-Joaquim Nunes Machado. - Urbano Sabino 
Pessoa de Mello.-Theophilo Bmedicto Ottoni. n 

O Sn. PaE~lD!>:-IT&:--C J tn•J n ulllt ~ ria é urg<Hit~, 
segurtJo os ~stylos da c.•-oa, enL;:a jà. em discussão 
o parecer. 

o Sr. Soa."'a. FranQa: - Ha por ventura 
alguma lei que repil!n da admis~ão nesta camara 
ao deputa.io SUIJplente que apresenta diploma 
como tal passado pela <;amar .. da capital, apu
radora dos votos dos deputados da respectiva 
provinch 'l Não ha lei que tal determine. Ha 
por ventura tambem algum uso, ou costume cons
tante a este respeito, que se entenda substituir 
a falta · de lei 1 Nã t>, seguramente ; pelo contrario, 
o uso e costume dt~sta casa, pelo qual eu nunca 
me pronunciei, tem siJo de serem admittidos 
supplentes, ainda mesmo ~em diploma. (Apoiados.) 
Ora, sendo isto assim, não havendo lei que 
prohiba, não haven•lo costume em lugar de lei, 
antes costume em contrario ao u;o que a coro
missão quer introduzir a tal respeito, não posso 
votar pelo parecer. 

Tem chegado au ponto a facilidade d"' admissão 
de supplent~s. nesta casa, que a camara alguma 
vez os tem mandado chamsr. Ora, como eu 
entendo que a cama r~~. dos deputados não tem direi to 
de mandar chamar supplentes ou de os admittir 
sem diploma, ser•1pre me pronunciei contra esta 
pratica ; mas não posso deixar pelo contrario 
de admittir um deputado supplcnte que se apre
sente á casa. com am diploma passado em fôrma. 
A camara dos deputados, senhores, niio é que 
faz os deputados supplentes ; a missilo de dar 
diplomas pertence à camara municipal , que 
apura os votos da deputação ; a camara dos 
deputados não póJ•l fazer mais do qud cunfr&ntar 
o diploma Cl)m a votaçiio geral, isto é, verificar se 
aqut! llo deputado !!Upplentd tem realmente ns 
votos de SU'l prvvincia, e se ha vaga para a sua 
entrancia. Eu portfl.uto hei d'3 votar contra o 
parecer da commissii.o, e mandarei á mesa uma 
emenda para gue seja admíttido o Sr. deputado 
supplente uma vez que a nobre commissiio não 
acha defeitos na sua votaçãG. (Apoiados.) 

E' lida e ~tpoiada a seguinte emdnda do nobre 
deputado: 

« Qull se a -imitta o deput'ldo !!Upplente pela 
proviucía de Pernambuco, visto estar conforme 
o >'eu diploma apresentado com as aclas da 
eleiçàl.l. I> 

O Sr. UrboJ.no: -Sr. presidtnte, levanto-me 
para dar as razões pelas quaes a commissiio 
apresentou o parecer qu~ se acha sobre a mesa. 
Eu, Sr. presidente, lamento e a camara toda 
lamentará o capricho, o arbitrio ou o despeito, 
porque outro nome não posso dar ao procedi
mento de alguns senhores que sendo eleitos 
deputados pela nação ao depois tratiio esta com 
missão com menospreço, não comparcc~ndo nas 
sessões da camara dos deputados para cumprirem 
os deveres que voluntariame ute aceitârão, d que 
quasi sempre procutão, e nem ao menos se dignão 
cc,mmunicar á camara dos deputados as razões 
pelas qu~~oes não _podem c~mparecer. _Este pr(Jce
dimento, Sr. presidente, nao póde detxar de sor 
censurado e lamentado, e é elle que dá lug,,r á 
contestação que hoje haverá na casa- Se acaso 
aquellcs que forão eleitos deputados por Pernam
buco não podião ou não querião comparecer na 
camara, e o houvessem parti.:ipado, Renbuma 
duvida appareceria a respeito ..taqu_elles que os 
devem substituir_ Isto dito, Sr. presidante, cu 
farei algamas observações sobre o parecer qua se 
acha em discussão. 

A camara da capital da ptovincia de Pernam
buco remetteu um d1ploma o Sr. visconde de 
Goyanna para vir tomRr assento em lugar de um 
deputado que falta. Nole·se que ao Sr. visconde 
de Goyanna estA em quinto lugar ua ordem doa 

Gl 
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supplentes. Disse um nobre deputado pelo ~io 
de Jaaeiro qua os precedentes d1t casa têm s1do 
constantemente d:lr -se assenti) aos supplentes 
ainda mesmo sem diploma. 

O SR. :FRANÇA LEITE:-Apoiado. 
O SR. URBA:-<o:-0 nobre deputado deve tambem 

apoiar a proposição que vou emittir, e é que os 
precedentP.s da easa são contrarias á admissão da 
um supplente remoto, preterindo-se um supplen~e 
proximo. 

Uu SR. DEP"OTAoo:-Está enganado. 
O SR. URDANo:- Na sessão actual? Eu não 

respondn pelos factos alheios, eu estou respon
dendo pelos fado~ proprios, e quando muito, me 
refiro aos pr!!eedentes que têm sido estabelecidos 
e seguidos pela legislatura a=tual. Se acaso o 
nobre deputado quizer e:xaminar todos os prece
dentes da casa, desde que existe camara dos 
deputaàos, sem duvida achar-se-ha em um laby
rintho tão complicado q•1e niio poderà de maneira 
alguma entender-se. Portanto quando fallo em 
precedentP.~, r<lfiro-me sómente aos precedentes 
da legislatura actual e ás opiniões da commissào 
actual de constituição e poderes. Nesta legi~
latura, Sr. presidente, os nobres deputados nno 
poderáõ apontar um exemplo de um supplente 
remoto ser admittido na casa com preterição de 
um supplente proximo. 

O SR. D. MANOEL:- Ora I ora I 
O SR. URBANo•-Se o nobre deputado tem um 

ex.empl<l, melhor seria que o apresentasse jé. para 
eu responder. 

O SR. D. MANoEL~-o Sr. José Florindo. 
O SR. UaBANO:-Eu fa11o da legislatura actunl. 

A commissào ob,ervou que o ::)r. visconde dA 
Goyanna era o quinto supplente na ordem da 
votação : e a eommissão entendeu, de conformidade 
com a sua opinião que eonstantAmente tem sus
tentado na casa e que tem sido apoiada, que 
não podia admittir a entrada do Sr. visconde de 
Goyi\nna, porque antes do Sr. visconde de 
Goyanna siio supplentes o Sr. Alvaro B•lrbalho, 
que já o anno passado teve assento na casa, o 
Sr. Sebastião do Rego Barros e o Sr. M11ciel 
Monteit·o, e como havemos <le admlttir um quinto 
supplente preterindo os mais vot .. dos? Se u~:aso 
estes outro:< supph·ntes tive~sem 111do convid11dos 
e rl'spon·less.,m que niio podiilo apparecer na 
camara uos deputnJ••S, então esta"a o ::)r. vi11conde 
de Goyanna no ca11o do ser admittido. Donde 
consta que estes ~upplenteR fos:~em chamados? 

O Sn. D, 1-L'-~OKL : -Do officio da camara. 
O Sa. UnnA~·1:-0 officio da camara não autorisa 

esta conclusão do nobre deputado ; o officio da 
camara está redigido de maneira que parece um 
juizo que ella fórma voluntariamente ácerca do 
impedimento dos supplent~s A camara municipal 
diz:- não podend,, o~ deputados fulano e fulano, 
n&m os SUJõlplentes que os devem substituir com
parecer na camara dos deputados, remetto a 
V. Ex., etc.-De maneira que a camara municipal 
nem ao menos dignou-se communícar á camara 
dos deputados o i!llpedimento que havia. Sr. 
presidente, repito que de officio da camara muni· 
cipal não consta que ella houvesse convidado 
estes supplentes. A cama_ra municipal diz que 
elles estão impedidos, que não podem comparecer; 
mas se a camara municipal os houvesse ~:unvidado, 
se houvessem elles respondido que não podiiio 
comparecer, não era mais nat11ral, mais regular 
que a camara municipal dis~esse : - teodo-se 
escusado os deputados fulano e !ulano, e igual
mente os supplentes fuhno, fulano e fulano, que 
os devião substituir, remetto o diploma a V. Ex. 
-Mas a eamara municipal não diz que se escu
eário ; o que me parece é qae a camara municipal 

não os h!lvia convidado. Depois, senhores, sup
ponba-se mesmo que a camara municipal houvesse 
cúnvidado est~s supplP.nttJs; ; não deveria ella ou 
remetter á camara dos deputados as respostas 
do>lles, ou pelo menos, indk1r os motivos que 
tenhiio allegado para não comparecer? 

UM Sa. DEPUTADO:- E o Sr. José Pedro? 
O SR. URD,\NO :-Com o Sr. José Pedro não 

houve isto. Estará o Sr. José P,;dro no caso 
do Sr. visconde de G,,yanna ? O Sr. José Pedro 
era 1• supplento. Sr. presidente, note-se que o 
procedimento da commissão foi de accordo neste 
caso com os precedentes da casa, por isto que 
tendo o Sr Alvaro tornado assento ns.s sessões 
preparatorias, como deputado eleito, a commissão 
indicou que continuasse elle a ter assento como 
lo supplente em lugar de um deputado. Se acaso 
o Sr. visconde de Goya\)na fosse o 1• supplente 
na ordem da votação, elle sem duvida devia ser 
preferido. Mas o Sr. visconde de G.>yanna é o 
5• suppiP.nte, e não consta que o Sr. Seblãstião 
do Rego, o Sr. Maciel Monteiro e o Sr. Alvaro 
não queirão tomar assento na casa ; por ventura 
escusárão-se elles 't Sr. presidente, eu entendo 
que este procedimento seria perigoso : se acaso 
uma camara municipal pudesse dirigir a um 
decimo supplente um oflicio nestes termos:- Não 
podendo o deputado fulano, nem os supplentes 
que o devem substituir comparecer, a camara 
municipal rem. ,tte o seu diploma para que com 
elle se apresente.- So passasse tal precedente a 
camara municipal se julgaria autorisada para 
diri~ir diplomas a quem lhe parecesse. Eu, Sr. 
presidente, estou convencido de que taes parti
cipações não hou'l'eriio. 

O Sa. FRANÇA LEITE:- E' uma convicção par
ticular. 

O Sa. URBA.~o :-E' uma convicção nascida d!l 
omis~ão do officio da camara municipal, porque 
se a camara municipal tivess~ officiado, e tivesse 
recebido esta respnst<t, dizia: - Tendo os depu
tados (uão e fuào e SP.us Rupplentcs 11e esc•1&ado, 
a caruara remette a V. Ex. o diploma pau se 
aprcs~ntar.-A camara municipal niio diz que se 
e'cu~!'lrão. Depois, pergunto eu ao nobre deputnrlo 
-o d4lpUtado quo falta a quem se deveria dirigir 1-
D,lvia dirigir -Me 1'1 camar~ dos depatados, mas 
olle n1IO participou cous:-. alguma a esta casa. 
Um deputnüo qtltl niio póde comparecer devn 
dirigir-ao 1\ camar~ ; tlev., participar que não 
pó da comparCC<lr. Donde consta á c amara mu
ntcipnl <JUe o dflputado niio póde v!r, e que oR 
supplcntt~s M escu~ão 'l Eu ncllo mttito trr~p:ul ,tr 
este procedimento : quando falta um deputado a 
enm:~ra chama o supplentP. immediato, e ainda 
quando niio baja nisto muita r~::tularidade, com
tudo é um procedimento até certo ponto admis~ivel, 
porque não se preju.Jicou nenhum direito, porque 
em qualquer tempo que o deputado effcchvo 
compareça, despede-se o supplente ; mas quando 
faltando um deputado se chama um 5• supplcnte, 
se pretere o d :reito dos outros . 

(Ha um aparte.) . 
O Sa. UaBAN0:-0 deputado sabe que tem di

reito a assento na caaa, mas o supplente não o 
sabe senão quando é convidado, e por conse· 
qaeneia o supplente que não é convidado para 
t.:~mar assento na casa, não póde vir apre
sentar-se. 

São estas llS razões pelas quaes a commissão 
apresentou este parecer. A eommissíio nii.o att11nden 
a precedent~s an\igos, consultou só a sua opinião 
e "os precedentes da presente legislatura. Repito 
que os nobres deputados não apresentão n~ .le· 
gislatura actual u111 só exemplo de se ter adm1tt1d0 
um supplente remoto, preterindo-se supplentes 
maill proximos. Dadas estas razões, votarei pelo 
parecer. 
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O Sr. Sou;,a l<'rança :-Sr. presidente, 

a opinião da illustre commissão teu. um alcance 
fatal no :oystema representativo. (Apoiados.) A 
illustre couHnissão pretende que não se Mdmittão 
O!l supplcntes sem que haja previa participação 
á fcasa do impedimento do deputado a quem 
substitue, e ordem da casa para que a camara 
municipal lhe expeça o diploma. Senhores, onde 
irá o alcance que deve ter este procedimento ? 
Uma camara facciosa pôde então não admittir em 
seu "seio senão os deputados supplentes que quize~. 
Ha até um exemplo desse escanda\o que se von
ficou commigo. O Sr. José Clemente Pereira era 
deputado pela província do Rio de Janeiro, 
apre~entou a esta casa sua escusa, tratou-se se 
devia chamar-se suppl~ ntfl, a camara decidio que 
se devia ch~mar o supplente, mas averiguando-se 
na discussão que o supplente n quem toca~a a 
substituição era este deputado que falia, nao se 
mandou ordem á camara municipal para lhe ex
pedir diploma, e assim sto removeu d!!- r~presen
tação nacional um deputado, ficando mcompleta 
a deputação pela província do Rio de Janeiro. 
Quereis pois reproduzir exemplos desta natureza, 
quere1s que seja a camara dos deputados o arbitro 
de admittir os supplentes que quizer para com· 
pletar a deputação de qualquer província? E' isto 
>ldmissível ? Haverá camara que approve seme· 
!!Jante attentado contra as liberdades publicas, 
contra o direito de votação dos povos ? Ficará 
a representação de uma província incompleta, 
como já ficou no exemplo que vos citei, porque 
a camara não quer que ua. supplente tenha 
assento na assembléa '1 E' isto razoavt!l, senhores? 
Como se pretende advogar uma liiemelha1•te causa? 
Emquanto não se apresentar um supplente que 
tenlia mais votos que o Sr. visconde de Goy.unla, 
não se pôde rejoitar o seu. diploma pelo qual. 
elle, como procurador e representante do pt'VO 
que o elegeu, dsve ser admittido nesta casa. Não 
acho na illulltre commissã.o razão aiRuma que 
sustente o seu parecer para repellir e~te diploma, 
pois que RSSim se estabelece na cas>\ um pteee
dento como já houve, de a casa não chaatlir 
supplentes nas vugas, porqull toca a entraucia a 
cidadãos que não compartem as opíniões politicas 
da sua maioria. 

o Sr. l3arro,. 'l?hu.ont<>l:-Sr. presidente, 
antes de entrar na eJCposiçifo das razões que tqaào 
de apresentar a favor do parP.cer, s~sja·me licit<> 
rdutar as expressões calorosas do i!lustre preopi· 
uante, qu ·1ndo quiz inculcar que vamos attentar 
contra a liberda<te não admittindo os supplentes. 
Ar.rerlito, Sr. presidente, que mais pt~rto esteve 
a commis~ão do espírito e do respeito que se deve 
á constiuição, do que talvez o nobre deputado, 
porquanto a constituição niio reconhoce sup
plenttls .••• 

O Sa. FRANÇA LEl'l'E (com [orça): -Então risque· 
a ltli. 

O SR. BAn.&os P!MENTJ::L:-••• e só leis regi
mentaes é que os admitte, e só em casos deter· 
minados. Se appellamos para os pr~ceden_tes, bec: 
que não sejão uniformes, são todav1a ~a1s a f:! vor 
da commissão do que daquelles que 1tnpugnao o 
parecer. Tem-se seguido a pratica de admittir 
s6mente os immedialos em votos ao deputado, e 
nunca aquelles que estão em quarto 011 quinto 
lugar. Ora, estando o Sr. visconde de Güyanna 
em quinto lugar, não podia a camara do P..e~fe 
expedir-lhe diplo~a sem se darem as. cond1ço~s 
requeridas pela le1 que re~ula a matena, que sao 
as instrucções de 2S de Março de 1824o. Seg11ndo 
essas instrucções. s6 se expediráõ diplomas aos 
supplentes quando se verific~r que os deputados 
se achão ausentes ou impossibilitado& por uma 
moleatia prolongada. /Cita a. lei.) Se bem que 
a eamara municipal <tiga que não podem vir nP.m 
alglll1s deputados nem os supplentes que eatão 

acima do Sr. visconde de Goyanna, é constante, 
e os nobres deputados não podem negar, que os 
supplentes acima do Sr. visconde de Goyanna 
gozão dd perfeita saude, e que até um delles 
ex.~rce funcções publicas. Não salta à vista que 
a camara municipal prescindio de todas as con
diçÕ•1s exigida$ pela lei para ex.peJir diploma a 
um supplente remoto 'lOs supplentes forão ereados 
para tomaram assento nesta camara sôment~:~ em 
casos determinados. 

P·>del'ia citar muitos exemplos analogos. Re· 
cordo-me agora do que aconteceu com o Sr. Odorico 
Mendes, quando fõra escolhido se11ador o Sr. Costa 
F~rreira. Quanto ao receio que tem o honrado depu
tado de que sejão só admitti•los os supplentes de 
uma feição política, não é justo, nem merecida a 
insinuação, porque temos admittido este anno mais 
gent., da opposição do que da maioria ; além do 
que, h•l todas as razões para crer que o Sr. vis
conde de Goyanna veuha engrossar nossas fileiras. 
Do que precede se vê, Sr. presidente. que os 
prt:cedentes são tambem, e talvez mais a favor 
da illu:Stre commissão, se bem que elles servem 
entre nós p11ra sustentar e para destruir conf.•rme 
nos apraz. Não dc,vo:ndo nós jurar na fé da camara 
m<Inicipal do Recife, cujos mambros pr,dem e8tar 
affectados desse espírito de partido QUe lana o 
imperio, e transpirando no seu officio alguma 
cousa de incompleto e de dttvidoso, julgo que 
prudente foi a cotnmissão. 

Vot<> portanto pelo parecer, que acredito fundad\l 
no espírito da legislação que nos rege. 

O Sr. Souza Ma.rt:lns:-Levanto-me para 
sustentar a emenda a.o parecer da ccmmisaão, 
apresentada pelo nobre depu.tado da provincia do 
Rio de Janeiro. Porque, senhores, li e examinei 
com attenção o parecer da nobre commissãG de 
constituição, e não pude admittir como valiosas 
e procedentes as razões em que os nobres membros 
se fundarão para excluir da representação nacional 
esse supplente de Pernambuco que deseja tomar 
assento na casa como deputado por aquella pro· 
vincia. O parecer foi muitG pouco explicito, niio 
deduzio com sutfictente clareza as razões em que 
sa bas~a. nem os nobres deputados que o querem 
sust~ntar produzirão o:\ discussão razões suffi. 
cientes p ;1ra apoiar a sua opinião emittida no 
parecer. Disserão que os precedentes não auto
risaviio a esse supplente de Pernambucu a tornar 
assento na camara O nobre deputado que asse
varou isto, dissu que não se rl'feria aos prece. 
dentes das outras legb.laturas, mas aómente aos 
desta. Primeiramente, onde est~ o direito da d~a· 
criminar o>~ precedentes do1s outras legislaturas 
dos desta para dar a un~ maior autoridade do 
que a outros T Se um precedente é mais antigo, 
se é eonllrmado por decisões de muitas leRisla· 
tura,.,, parece 'lUtl muito mais vigor devo elle ter 
do que o precedente proveniente de uma inuovaçí\:o 
moderna que apenas teve lugar no anno da pre
sente legislatura, tão fertil em decisões iníquas 
contra os direitos dos que devem ter assento 
n~>sta casa . Portanto, a descriminaçã.o que se 
quer fazer dos precedentes das legislaturas pas
sadas dos da actual não póde ter lugar para 
invalidar aquelles. Mas é mesmo na actuallegis
latura que eu enccntro um pr~ce~ente da maiox; 
valia contra o parecer da comm1ssao. Está aqu1 
na casa um dilputado supplente por Pernambuco, 
que não é lo suppleute, como se disse, mas é 
segundo. 

O SR. NUNES !l.hc'IL\oo:- E' primeiro, o outro 
veio como deputado. 

O Sa. SouzA MARTINs:- Eu fallo a lingua~em 
clasai~ da constitllição ; eu digc que o Sr. José 
Pedro da Silva nii<> é lo supplente de Perna:mb11co. 
o lo supplente é o Sr. Uchóa Cavalcanti. Por 
ventur.a oa Srs. Pedro Cavalcanti e barão da 
Boa Vi3ta, depuiadoa reeobhecidos por Peroam-
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buco, participArão á casa que não tomarião asser.to 
nesta sessão? E corntudo, não está na casa o 
Sr. José Pedro supplente daquAlles senhores, sem 
constar t>fficialrnente o impedimento delles? C 1m o 
pois é quil o nobre deputado por Ptlrnamhuco e 
os outros membros da commi~;sào querem excluir 
desta cam~ra um outro ~upplente, pelo preteKto 
de que nno consta officialrnente o itnpeditnento 
dos deputados ausentes ou dos supplentcs mais 
votados ? Senlv>res, iato ll!ostra que o systcma 
depuratorio não e~ta. ainda dest~rrado desta casa. 
(Apoi11dos e nllo apoiados.) 

O Sn. NuNEs 1\L\.cuA.oo:- Ternos aqui um pa.
rel)er do Sr. deputado D. Manoel, que serã. bonito 
quando se ler. 

O Sa. D. M.ANOEL:- Venha elle. 
O SR. SoozA. MARTINs:- Eu creio q11e os pre

cedentes das legislaturas passadas e da legislatura 
presente, todos de cornrnum accordo dão direito 
a que o Sr. visconia de Goyanna tome assento 
na casa como supplente em lugar dos deputados 
legitimameute impedidos . Disserão os nobres 
deputados, membrCis da commi~são, quq não consta 
este impedimento na casa. Pois, senhores, não 
não merece fé o offici<> da oamara municipal que 
declara que os deputados ausentes e Ol'l rlous 
suppltmtes n1ais votados não podem comparecer ? 
Se uma communicação official da camara municipal 
não merece fé, que outro documento a poderá 
m~recer 't A camara não tem direito de obrigar 
a tomar assento a quem não quer vir por impe
dimento real ou quem se escusa ainda com pretexto 
!rlvolo; e se acaso a camara dos d1·putados tem 
este direito, até hoje aluda não usou d~lle, não 
o exerceu, obrigando algum representante a tomnr 
assento. Nenhum membro desta cnmara quo 
quer deixar de compnrecer, que al111ga doença 
ou outras occupações, não pôde ser obrigado 
pela camura a comparecer quando alleg•\ desculpas, 
6 mesmo quando nã•l as nllega, quando sómenttl 
deixa de cá vir. Aqui AStá presente o nobre 
deputado supplentc pelo Rio Grande do Norte, 
que tomou assento na casa st>m consl:1r que o 
deputado effectivo estivesse impedido. Para que 
o suppleute pos~a tomar asseuto basta (jUI! a 
camara se convença de quo o deputado aulluutf! 
nào comparecerá. Portanto não VPjo motivo algum, 
fundamento algum razoav~l para bnver utna ttll 
decisão qual estt\ no pareco•r, uma \'<·Z quo con11ta 
o!llciahmmte que os dous deputadQs e suppl~nt~!4 
ulula votados não bi\o de vir â. pr~sento SoJS~âo. 
Enteudu que a camara . não deve HO.nccionar 
j;emtlbante precedente tiio opvosto 110s auteriorc:~, 
o! tão iuiE\UO aos direitos do nobre vit~conde de 
Goyanna. 

Voto pois contra o parecer da commissão, ol a 
favor da P.rllenrla que o substitue, mandando que 
tome assento na casa corno deputado sunplente 
por Pernambuco o Sr. visconde de Gl•yanna. 

O Sr. :Nu:nos Macbado:-Sr. presidente, 
principiarei dando aos nobres deputados ex·ali· 
versos os parabens pela mina qutl encontrárão 
no parecer, e que tão a peito procurão explor••r; 
n1as me p11rece que os nobres deputados serão 
illudidos em suas expectativas e que não acharàõ 
certamente o que suppoern nessa mina. Sr. pre· 
sidente, quando se está disposto a inverter as 
intenções dos outros, e a não consagrar aos 
princl.pioa o respeito mais religioso, a que11tào 
mais simples, a questã:> mais cl~ra se wrna o 
objecto de uma renhida controversia, e é justa
mente o caso em que nos achamos. 

Senhores, a commissão de constituição e pode· 
res, cujo parecer está em discussão, teve em 
vista não sómente a constitllição do irnperio, 
não sórnente os precedeJ?.tes da casa, quer antigos 
quer modernos, mas mu1to pnnc1palmente· a nossa 
conatltuiçio particular , o nosso regimento. A. 

C<?nstituição do imperio, em tbese, não reconhece 
nmguem habil para repr1•sentar os direito< do 
povo_ senão aq uelle~ que forão cúntemplaaos na 
ele1çao e pela ord~m de votaç:io estão em maioria 
de votos. Ora, por mais esforço,; que fação os 
uobres deputa•ius, uão poderàõ fazer-nos acreditar 
que u:n 5• ~upplente tem melhor direito que o 
1•, ~·. 3• e 4•, e que deve tomar asstlllto antes 
á e se ver i ficar a existencia do impedimento dos 
que lhe são superiores, é uma das condições 
lagaes. Senh•)res, se esse principio fosse admit
tido, quem faria os deputados? Não vêm os 
nobres deputad.)S o abysmo, as terríveis conse· 
quencias de um semelhante procP.dimento? Não 
poderia uma camara municipal fazer principiar 
uma legislatura sómente com supplentes para· 
um · fim deternlinado 't 

O Sa. FRANÇA LEITE:-Niio é possivel. 
O Sa. NuNES MACU.\DO : - Eu des• jára que o 

nobre deputado, que como mestre repeli e a minha 
proJ?osição, me moatrasse a razão de.;te impossível. 
Se uma eamara municipal pudesse só por si 
ajuizar do merecimento da falta dtl um deputado 
effectivo, se ella pudes,;~ só por si, e sem nenhum 
outro correctivo, expe<.l ir diplomas, eu entendo, 
como acabo de dizer, que as carnaras municipaes 
poderião formar a camara dos deputados como 
b&m lhes parecesse. Portanto, Sr. presidente, 
a cornmissão resoaitou a constituição, que não 
con!lidera alguem com o direito de tomar assento 
nesta casa senão quando tiver maioria de votos e 
é immediato na ordem da votação. Tanto este 
principio é constitucional, que o nosso re~irnento, 
que não podia ser feito senão de conformidade 
com a con~tituiçiio, ainda repetia est.; principio. 
Eu peço licença á casa para ler o regimento. 

« Art. 10. Os dPpu ados que não puderem com
pareMr mandaràõ comtudo apresentar o seu 
diploma fl a exposição por escripto dos seus im
poo.limentos. 

11 Art. 11. As escusas que oiierecerem os de
putados stlriio remettidas á com missão da. m.;sma 
fórma que os dipl•muH, e a respeito dellas se 
proelllierá na fórma do~ arts. 6• e 7•. 
- u Art. 12. Qttanto as escusas se julgarem la· 
gitimaJas, o prcJsi·l~nte, por meio do secretario, 
o participará ao gove.-no par11 fazer vir os im
mH•liatoll em vot11s. » 

Qu•1l, Sr. proo;ideote, a raz:lo dr!St•ts dispo
sições til•) clarua ~ terminauttJs ? A razão é o 
principio que cmitti nin<l•l ha pouc<1 para q11e 
ua cumaras munici pat~s não fação deputados. E' 
por isto que a constituição conÍ•!rio sõmente á 
carnara dos deputtldos toda Iniciativa do julgu
mento das eloiçõo>~ e o direito de verificar se 
qualquer cidadão deve Oll não tomar ass~Jnto nesta 
caya. como representante do povo. N•)ten\ ainda 
mais os nobres Jeputadoa ctuo tanto não é licito, 
em vista da lei constitucional,',esta faculdade de as 
camaras municipaes exptldirem diplomas a seu 
bel· prazer, que o regimento quer que quando 
não sejào julgadas legitimas as razões do impe· 
dimento, isso mesmo se fa~a constar ao deputado 
antes de chamar o imrne.:liato: esta é a disposição 
do art. 113. Já vêm os nobres deputados que 
quando faltassem outras razões á com missão, desde 
o momento em que seu~ principias estivessem 
de conformidade com a lei escripta e constitucional, 
não se lhe poderia attribuir essas intençõds mes
quinhas que os nobres deputados têm querido 
enxergar na commissão. Sr. presidente, uão foi 
a comrnissão depuradora quando admíttio o Sr. 
Queiroz nesta casa ; não teve a commissão má 
intenção quando nego11 a esse mesmo nobre 
deputado a entrada nesta casa no principio da 
sessão. Os nobres deputados tanto estavão por 
este principio, que no principio da sessão, havendo 
um<1 indicação para ser admittído o Sr. Dr. Queiroz, 
a comllliesão entendeu que elle não devia 
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tomar assento e os nobres doputados se satis
fizerão com nossas razões. A commissão, não 
tenJ.o sufficieute fundamento para ajuizar da 
lE'gitimidad<J do impadimento do cleputado ~ff~ctivo, 
niio po.Ji!\ admittir o Sr. Dr Queiroz emquauto 
não tivt~sse melhores informaçõ13s ll em cir~um· 
~tancia em que todos I·S dias csLav:io chegando 
deputados das províncias nos primeir .. •s dias da 
SQssão. Eis-aqui portauto os mesmos nobres de
putados conformes com o principio que quer a 
commissiio que continue, e omitte na parecer 
acLual. Os nobres deputados entenderão que a 
C'lmmissão tinha razão qul\ndo não a •imittia um 
supplente, ainda que primeiro, no principio logo da 
sessi\.,, quandG a camara tratava de se const1tuir, 
quando todos os dias estavão chegando deputados 
do norte; m~s desde o momento em que a co•n
missão, bem que não tivesse informações escripta:l, 
porém por muitas circumstancias entendeu que 
com razão se podia suppôr que o deputado effectivo 
não viria, admittido o Sr. Dr. Queiroz. Julgo 
que marchou em re~ra ; o contrario era atropellar 
os principias e as formulas só pela razão de se 
fazar um favor. 

Sr. presidentl', fallou·se em precedentes, em 
cnnsequencia de tambem a com missão fallar nellc.s
'Muito me admirei da impvrtanci'\ que AOS pl'ece
dentes deu o nobre deputado pelo 1?1auhy, que. 
rendo que os precedentes antigos prevaleção sobre 
os modernos. Eu não considero os precedentP.S 
senão como auxiliares nos casos em que não ha 
regras escriptas, e não lhes enx!'rgo outra força 
maioc do que a autoridnde de quem os creou ; 
portanto jâ vê o nobre deputado que, devendo os 
precedentes sel'vir de regra a legislatura, que os 
estabeleceu, não podem obrigar a un:a outra le
gislatura composta de indivíduos dl1'erentes, ou 
dos mesmos individuos, mas que têm entendido 
dever seguir uma linha de C•>nducta diversa da
quella que as outras legislaturas seguirão. Os 
precedentes antigos não devem ser invocados 
senão naquellcs casos em que uma nova legislatura 
sobN a. mesma especie não tem estabelecido 
re~ra. . 

Desde que uma nova legislatura tem estabelecido 
regra, não é permittido recorrer aos precedentes 
antig'lS das llutrlls legislaturas sobre a mesma 
esp6cie, porqnl3 as camarus são independentos, e 
a pas>ada não póde obrigar a presentft. Perguntt) 
ao nobre deputado, quaes são as r tlgras que a 
commissão tem e~ta!Jolecido na presente legi~latura 
a respeito 1\a l\dmissão de supplentes' Q11•1r o 
nobre dcput~do obrigar a legislatura actual a 
sujeltKr·se aos preceàentes antigos em materla 
Aobre que já tem resolvido? Porém, Sr. pr«sidente, 
nem ahi ninda os nobres deputados si'io mais 
felizes; não posso npresentar todos os precedentes 
antigos, mas temos um do 1843, que nil:o sei se 
scrfl bastante antigo, ou se o nobte deputado 
quererá uma antiguidade do principi<> do mundo. 
Se não é bastante a antiguidade, deve bastar os 
nomes respeitaveis que aqui est:'\o escriptos dos 
Srs. Gonçalves Martins, D. M:·lnoel e Pau\ino 
José Soares de S;JUza. Neste J>arecer os nobres 
deputados sanccionão os principio'> que s~rvirão á 
commissão para escrever o seu. Nesse parecer os 
nobres deputados entenderão necessario e abso
Iutamen te neccssario, para admiltir ·se um sup
plente que constas!le á camara o impedimento 
daquelles que dizião não poderem comparecer. 

O Sa. D. MA.NOEL:-Apoiado. 

O S:a. No:u:s MACHADO:-T•)rno a repetir que 
neste parecer de 1843, assignado pelo muito illustre 
Sr. Gonçalves Martins, pelo não monos il\ustre 
Sr. D. Manoel, e pelo Exm. Sr. Paulino José 
Soares de Souza. ae saneci~na o principio de que 
é absolutamente indispensavel que conste na casa 
as razões de impedimento daquelles ~ue não 
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podem cc~tnp~rucar. Torna a dar outro apoiado o 
nobre deputado ? 

O SR. D. MA.NOEL: -Sim, senhor. Está direito. 
Apoiado. 

O Sa. NONKS MA.CH;\OO:-(U o pa1·ecer.) 
. Sr .. preside!1te, es_!;a falta de participação de 
1mpeduuento e que nao se dá no officio da camara 
muuicipal ; .d~ maneira que se ente~de que a 
camara muutc1pal de seu mota propn •• so julgou 
auto risada a expedir um diploma, e mandar para 
o p •rlamento um supplente que é o quinto na 
ordem da votação, quando faltào dous deputadoa 
e quatro supplentes l 

Disse um nobre deputado pelo Rio de Janeiro 
QUe não se offendem direitos. Oh I não se offendem 
direitos? Eu, deputn•lo effectivo, não chegl) polo 
primeiro vapor ao Rio de Janeiro, a camara 
municipal .p~la sucapa manda um diploma a um 
supplente a quem quar fazer um favor, um sup· 
plent~ que está no Rio de Janeiro ; elle apres enta
se e toma assdnto em virtude dos principias uoje 
admittidos pelos no !tres deputados. e nio u 
offendem direitos 1 OJ:r~:~d~m-se não sómente os 
meus direitos, como os d.e todos os brazileiros, 
que devem ser representados pela manelr:l que a 
constituição quer que se represente o paiz. 

Note-se mais que tanto os nobres deputados 
entenderão que se offendem direitos, e que não se 
pódc chamar u•n 5° supplente quandc ha 2o, 3o e 
4o, qae dérào mais esta razão. (LI!.) 

Duas razões pois capitaes resultão deste parecer; 
a primeira é constar o impedimento, e a segunda • .. 

O Sa. Mouaa. :M&.GALIÜES:-Isto é contrapro
duceate. (Risadas. j 

O Sa. NoNE~ MAc1u.uo: - A culpa s."lrá do · 
senhor, qae não fez passar para o meu espírito a 
sua logica. Eu argum~nto que no p·1recer da 
commissiio existem dous princípios. E11 quero 
mostrar ao nobre deput-.do qua, apezar da minha 
fraqueza, se.npre aproveitei as suas lições. Neste 
pareeer ha duas razÕtlS capitaes ; primeiramente 
dériio os nobres deput,ldos como razão de ser 
admittido o Sr. Barbosa o ter havido communi
cação do deputado que se dizia niio poder compa· 
reeer. Ora, como esta participação não consta, 
nem se p6de il1ferir do ~oftl.cio da camara municipal, 
logo •.• peç·l a meu mestrb o Sr. Moura Magalhães 
que conc111a e quo diga se é i~to ou n ão um ar gil
meu to e muito concludente ; a segunda razão é 
ser () suppl~nte immeJiato em votos. O Sr. vis
conde de G 1yanna nii<J é immediato em votos; 
logo, pelos principias dos nobros deputadas não 
está nas circumstancia~ d ~ ae lhe poder dar assento, 
e ainda peço ao mau illu•tra1o xr.estre que classi
fique este nrga.meuto e diga se não p6tie ser 
ad111ittido. Sr. presid<1nte, vejamos o officio da 
cRmara municipal da B>ihia sobre que os nobres 
deput,.Jos lançárã•> ,, suu parecer. (L~.) Vê pois 
a carnara dos Srs. deputados que R municipalidade 
da Bahia certifica e informa ao parlamento terem 
os de maioria <te vot0s participado a imp.1ssibi· 
lida·ie de comparecerem, e ser o Sr. Barbosa 
de Almeida o terceiro immediato em votos. Mas 
estatnos n~ mesmo caso, procedeu assim a camara 
municipal do Recife ? Niio, meus senhores; um 
-não podendo comparecer-é a razão de seu 
procedimento ; mas aonde consta que não padem 
comparecer, e qaem autorisou a municipalidade a 
ser juiz do-nao poàenào comparecer' 

Sr presidente, jã se vio uma cousa semelhante 
a esta. Es~á-me parecendo que este of6.cio da 
caroara do Recife é um favor á maneira •le um 
outro que em certo temp<l a camara do Rio Gra11de 
do Norte fez ao Sr. Dr. Qaeiroz; entendendo, 
visto que vinha par,, a côrte, dever-lhe mandar 
l ~go um diploma 4d precautionem, para o caso 
pvssivel de não vir o deputado enectivo:-Tome 
este diploma e veja ae lhe dio usento.-Ora, é 
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possível sanccionar este principio? Não prova 
este officio e o parecer dos nobres d!'putados que 
elles reconhecem como principio capital a scitncia 
do impedimento, e que o individuo esteja na ordem 
em que deve ser chamado? L ogo, como increpão 
a commissão, e com tamanha deslealdade lhe 
attribuem motivos menos honestos ? 

Póde ser, Sr. presidente, que eu nada tenha 
conseguido com este argumento tirado do parecer 
dos nobres deputados: mas na minha fraca razão 
julguei achar nelle um precedente para firmar a 
minha opinião, para provar que elles tambem têm 
este principio. 

O SR. D. MANOEL:-Ha de ser difficilachar-me 
con tradictorio. 

O Sa. NuNES MAr'HAD0:-0 nobre deputado é 
homem e não póde aspirar à infalltbilidade. Eu 
só enxergo iccoberencia de principias quando ba 
má fê, mas quando não ba, digo que é homem, e 
pôde errar. 

Os nobres deputados dzerão tambetn um eavallo 
de batalha a respeito da admissão do Sr. Jusó 
Pedro. Restabeleçamos os factos, senhores. A C•l· 
mara actual abrio-se tendo na deputRção dll 
Pernambuco como deputado effectivo o Sr. Dr. 
Alvaro Barbalho Uebóa. 

O Sa. Soou. MARTINS:-Como effectivl', 11e o 
efft!ct1vo niio morreu? 

O Sa. NuNES MACHADO:-Mande o nobre depu
tado revolver os archivos da casa. O Sr. Ucbóa. 
apresentou -se comnosco, e depois que a c~mara. 
annullou alguns collegios, que entendem não po· 
derem ser approvados, passou o Sr. Alvaro a 
primeiro suppleote, e continuou com o assanto 
que tinha na casa, porque já aqui estava. 

0 SR. MOURA MAGALHÃES:-Como 1• supplente. 
O Sa . . NUNES MAcuADO:-Como 1• supplente. 
Ora, como é que os nobres deputados, que são 

perfeitos logicos, querem achar semelh11nça neste 
caso 1 Será indifferente em negocio de eleição a 
ordem da votação ? 

O Sa. S. l-ú.RTINs:-0 principio de direito é o 
mesmo. 

O Sa. NUNES MACHA.Do:-Quem constitue este 
direito, não é a ordem da votação? Porque um 
individuo obteve votos, segue-se que tem direito 
de entrar nesta casa t Não: é preciso que a votação 
o colloque em certo lugar e que elle esteia em 
certas circumstancias. 

Tenho pois mostrado que a commissão obrou em 
regra, e que, no parecer que deu, respeitou a 
constituiçao, o regimento, e seguio us precedent~s 
estabelecidos pelos nobres deputados ; porque nao 
se verificão as condições que a lei exige para um 
supplente ser admittido, que são duas: 1•, a 
lP.galidade verificada do impedimento : 2•. a ordem 
da v,1tação, porque emquanto ha mais votados 
elles têm preferencia aos menos votados. Isto ·é 
muito claro. E como a ccmmissào não vio veri
ficadas estas condições, não podia admittir o Sr. 
visconde de Guyanna para tomar assento. Voto 
pelo parecer. 

o Sr. o. Manoel:- Sr. presidente, come
çarei o meu discurso como principiou o seu 
o Sr. deputado por Pernambuco. Não se me 
attribuão intenções sinistras quando sustento ou 
combato um parecer nesta easa: a justiçn, e só 
a justiça é que a\é hoje tem guiado o meu voto, 
a é ella que me faz erguer a minha fraca voz 
para patantear a incoherencia do parecer que se 
discute. Se eu quizesse seguir o exemplo do Sr. 
deputado, a quem me refiro, poderia dizer qo.te o 
parecer da commissão de JiOdero~s é mais um 
resultado do terrível espírito de partido que dea
graçadsmente domina no paiz. 

O Ss. N. MACHAD·l : - Ora, obrig'ldo ; sabe o 
visconde 4 que piU'tido pertence? 

O Sa. D. ~ú.NOEL:- Eu poderia tambern dizer 
que a illustre comu,issão ... 

O Sa. URBANO:-Poderia e diz. 
O Sn. D. MANJEL : - . . . . afastando-se dos 

seus princípios e seguindo um precedente con-
trario... • 

O SR. UaBANu:- Eu tambem poderia dizer muita 
co usa. 

O SR. D, MANOll:L:-A m<Ju respeito? Nàv tenho 
o menor receio, e desafio ao nobre deputado a que 
diga tudo sem a menor reserva. A,;sim falla quem 
te:n a consciencia tranquilla. 

ALGUNS SENHORES :-Todos a t~m. 
O Sa. D. MANOEL:-Não o nego, mas permitta

me que eu tambem a tenha. 
O Sa. N. M.&.CHADO:-Mas não é preciso repetir 

todos os dias. 
O Su. D. MANOEL: - Todos os dias, todas as 

horas e todos os instantes. O crgulho ê um triste 
vicio ; mn>~ quando se é provocado, quando se 
(uZ•lOI insinuações de certa ordem, quan ·io se diz 
que se quer apresentar taes e taes factos, é do 
11~ver do homem de bem dizer : - Apresentai-os. 
-Será isto orgulho ? Se é, eu o tenho em grão 
lll~vado. 

Sr. pre&idente, a questão de que se trata não é 
propriamente constitucional, porque a constituição 
nada diz !\cerca de supplentes : nas instrucções 
dll 26 de Março de 1824 é que devemos procurar 
as regras p~las quaEos nos devemos dirigir na 
admiss:\tl destes, assim como no regulamento da 
casa. Ora, se com effeito nós aqui fossemos 
magistrados, que na decisão de um objecto tem 
de attender a todas as formalidades, talvez ainda 
fosse admissivel o parecer da illustre commissão. 

O Sa. N. ~Ú.CHA.OO:-Aceito a confissão. 
O SR. D. M.\.NO:EL:-Talvez não goste da con

clusão final. 
O Sn. N. MACHADO:- Gosto. 
O SR. D. MANOEL:...:.Já nesta casa, na sessão 

de 181:3, quando Pe tratou da admissão do Sr. 
Ernesto Ferreira França, como supplente, eu, 
em resposta a um illustre deputado que hoje 
tem assento nu senado, o Sr. Rudrigues Torres, 
disse que, segun<io a opinião de um distincto 
escriptor, pensava que, em casos taes os corpos 
deliberantes são um grande e santo jury que 
deve julgar na boa fé de sua consciencia, Ora, 
tendo eu certeza de que o Sr. Ernesto era o 
verdadeiro e legitimo supplente, e de que o 
deputado ordinario não vinha tomar assento, não 
vacillára em votar para que o Sr. Ernesto fosse 
admittido como tal, embora se não tivessem 
observado a respeito deile todas as furmalidades 
exigidas pelas instt·ucções de 26 de Março e p~lo 
regimento da casa. A camara, em grande maiona, 
votou segundo a nlinba opinião, e é de advertir 
que esse parlamento, que certamente não respeita 
menos do que nós os princípios, certas formali
dades são muitas vezes disp~nsadas (lelo principio 
de que ellas formão um verdadeiro JUry nacional. 
Vamos ao obiecto do di>~cussão. A camara muni
cipal da cidade do Recife officiou ao ~r. visconde 
de Goyanna, rcmettendo-lhe o diploma para poder 
tomar assento como quinto supplente pela pro
víncia ·de Pernambuco, visto que nem os deputados 
ordinarios, os Sr;;. barão da Boa-Vista e Pe.iro 
Cavalcanti, nem os outros supplentes mais votados 
o podião fazer, como aflirma a mesma camara O 
que se den inferir do dito oflicio T Que aquelles 
deputados e supplentes participârão à camara do 
Recife que não comparecião á camara dos Srs. 
deputados na presente sessão . Seria por ventura 
mai~ conveniente que a camara municipal f.,sse 
mais explícita no seu omcio, mas uem por isso 
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deixe este de ser um documento offieial, que para 
mim tem toda a força. Póde-se presumir que uwa 
corporação tão respeitavPl quizesse enganar a 
can1ara dos Srs. deput:1dos, exprimindo-se pela 
maneira por que o fez no officio que dirigia ao 
Sr. visconde de Guyanoa 'l Não receiaria ella 
incorrer na grande responsabilidade moral e legal 
que devia resultar de semelhante acto? Não 
podia a camara ser logo desmentida, apresentando
se aqui os deputados ordinarios ou supplentes, e 
dizendo-nada officiámos á. camara municipal ; o 
que ella affirmou é inexaato 't- Senhores, não se 
póde nem levemente presumir semelhante causa; 
e seria muito que se apresentassem provas 
evidentes 11ue demonstrassem que n camara mu
nicipal do Recife tinhn procedido por espirito de 
partido e por motivos menos decorosos, para 
que o seu officio não pudesse merecer fé. Em· 
quanto se não apresentarem taes provas, hei dar 
todo o credito ao documento official que acom
panhou o diploma do Sr. visconde de Goyanna. 

O SR. N. lfACRADo:- Eu niio fallei em a•:reditar 
ou não. 

O. SR. D. MANOEL:-Pois não ouvío o apartd do 
nobre deputado? E' a elle que eu me refiro. 

O Sa. N. MAcHADo:- Ah I 
O Sa. D. MANOEL: - Não disse esse nobre 

deputado que a camara municipal tinha procedido 
por espirito de partido ? 

O SR. VILELLA 'rAvAREs:-Eu disse que a camara 
municipal tumbem se resente do espírito de par 
tido? 

O Sa. D. MANOEL:- Ah l muda de figura. 
Portanto como o parecer da commissão não destróe 
o documento, não pôde por certo ser approvado ; 
e se bem que fa!Lem alp;umas formalidades em 
que tanto tasistlrão os illustres deputados que 
me precedêrão, entendo que eUas podem aer 
dispensadas, e assim se tem praticado muitas 
vezes nesta casa. Como se fatlou em precedentes, 
justr· é que eu tambem toque nelles, e é com 
elles que eu tambem quero combater o parecer 
em discussão. Sr. presidente, eu não posso 
deixar de confessar que os precedentes têm va
riado ; mas sem Ir buscar os das trausactas 
legislaturas, mencionarei os que têm havido na 
actual. Já se íallou do precedente havido com o 
Sr. José Pedro da Silva; mas a camara me 
permittirA que eu relate a histeria desse prece
dente. 

O SR. URDANO:-Já o sabem. 
O SR. D. MANOEL :- Talvez não saibão tudo, 

por isso é bom record1n. 
No principio da primeira sessão do anno findo, 

creio que um nobre deputado pela Bahia fez 
uma Indicação para ser chamado o 1° supplente 
pela província do Rio Grande do Norte, visto 
não ter cllegRdo o deputado eleito. A indicação 
foi, como de costume, remettida á commissão de 
poderes ; dias depois apresentou-se um diplvma e 
officio da camara municipal da capital daquella 
pro>incia, dirigido ao Sr. Queiroz Coutinho, 
eleito primeiro supplente, sendo tudo remettído 
á mesma commissão ; deu ella o seu parecer 
contra a admissão do Sr. Queiroz Coutinho , 
com o fundamento (note-se bem) de não constar 
officialmente que o deputado ordinario, que é o 
Sr. Albuquerque Maranhão, deixou de vir tomar 
assento. Passeados dias, meus senhores, chega 
é. córte o Sr. José Pedro da Silva, dilecto mem
bro ...• 

O Sa. N. M.t..cHa.DO:- D" praia. 
O Sa. D. MANOEL:- Estimado co-religionario 

de muitos senhores. 
O Sa. N. MAcHADo:- Da praia. 

O Sa. D. MANOEL:- Não se querendo demorar 
a entrada do ::>r. José Pedro ...• 

ALGUNS SENa:onEs:- Oh I oh I 
O Sa. D. MANOEL:- Tenhão paciencia, não se 

incommodem ••. Ah l . se eu pudesse contar t.Jdos 
os particulares. (Risadas.) 

O Sa. UaJuNo:- Se eu pudesse tambem contar 
os particulares .•.• 

O Sn . D. MANOEL : - Conte os meus; dou-lhe 
licença ampla. 
. O Sa. UanANo : - Nilo me refiro ao nobre 

deputado. 
O Sa. D. MANOEL ~ - Ah I então lá se ave

nhào. 
Não querendo pois demorar a entrada do Sr. 

José Pedro, appareceu finalmente um parecer 
favoravel ao Sr. Qu~\roz, porque vinha apadri
nhado com o Sr. José Pedro. Pergunto eu; 
constaria úfficialmente que os deputados ordinarios 
por Pernambuco e pelo Rio Grande do Norte não 
.vínhão tomar assento? Apresentou o Sr. José 
Pedro diploma? Não, senhores; e entretanto a 
commissão mudou de opiniiio, e mudou em breves 
üias. E' certo que o Sr. Queiroz apenas esteve 
quatro dias na casa, porque chegou o Sr. 11-Iara
nhào. E' isto coherencia, meus senhores? E' isto 
proceder com justiça t Diga-o o paiz inteiro. que 
nos ouve e nos julga. Vamos a outro precedente. 
Apresenta-se uma indicação para ser chamado 
como supplente pelas Alagõas o Sr. padre Affo!lso. 
A commissão de poderes deu parecer contra. 
porque não se sabia officialmente que o Sr. Lopes 
Gnma não vinha tomar assento. assim como o 
Sr. Lisboa. Poucos dias depois é o Sr. padre 
Affonso chamado para tomar assento pela mesma 
commissão que antes se havia opposto a . isso. 
E pergunto, havia participação official de quo 
os dous deputados crdinarios não comparecião t 
Ha incoherencia mais man.festa, e leviandade mais 
inqualifi.cavel? (Apoiados.) 

O Sa. S. MAaTINs : - E' o systema depura
torio. 

O Sa. D. MANOEL:- Vamos a outro facto. 
O Sr. Queiroz C->utinho é o primeiro suppleute 
pelo Rio Grande do Norte, e querendo talvez 
evitar algum desgosto, não se quiz apresentar 
na casa, embora não tivesse vindo o deputado 
ordinario. Indica-se para que elle seja cbamndo ;_ 
a indicação é demorada na commíssão quasi um 
mez, e só depois é que apparece o parecer ; talvez 
porque a commissão já nao pudesse supportar o 
peso dos remorsos. 

O Sa. URBANo:-São proprios do nobre deputndo: 
é mais capaz de os sentir. 

O Sn. D. MANOEL:- Note mais a camara que 
o Sr. José Pedro teve assento sem novo parecer, 
e para o Sr. Que!roz foi pr!lciso parecer, e pa
recer demorado por quasi um mez. Será isto 
justiça? Será isto imparcialidade? Não por c~·to. 
O Sr. José Pedro é co-religionario político, e o Sr. 
Queiroz não. Eis como se explica o procedimento 
da commissão. 

O SR. URBANO : - E' falta de lealdade oa de 
memoria. 

UH SR. DEPUTADO:- Isto não é conciliação. 
O Sa. D. MANoEL :- Não ba conciliação entre 

princípios oppostos Sr. presidente, se eu estivesse 
no caso do Sr. Queiroz, eu me teria apresentado 
na casa desde o primeiro dia da sessão, e della 
não sahiria, excepto se praticassem commigo o 
mesmo que se fez ~>m França ao deputado Man~~l. 
E se os illustres membros da com missão entend•ao 
que o Sr. Qu.eiroz podia tomar assento sem novo 
chamamento. porque o não declarArão no parecei"T 
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Se essa era a opinião ~o Sr. deputado por Per
nambuco, porque s~ nao as~ign?u venci ·i·~? Eu 
não vejo ern tudo JSio senao mcoherenc1a e o 
terrível espirito de partido. 

O Sr. deputado, membro da commissiio, ainda 
antas de começar o seu discurso, nos tinha mos
trado um papel qutl disse estar assignado por 
mim e no qual achava um grande argumento 
em favor do parecer. Fez tantos escarcéos, que 
todos suppuzerão que desb vez eu seria achado 
em contradícção ; mas, seDhorl:ls, o tal papel não 
foi mais do que uma arma com que o Sr. deputado 
mais se ferio. O que contém o tal papel? Um 
parecer da commissão de constituição de 18!3, 
de que eu fazia parte, a respeito de um supplente 
pela Bahia. A camara ouviCI l·~r o dito parecer, 
que não é mais do que um resumo do que se 
contém no officio da camara municipal da Bahia, 
remettendo o diploma ao dito supplente. O que 
fez a commissão ? Foi de parecer que, upezar 
de faltarem algumas formalidades, se devia dar 
assento ao supplente, visto ser sabiJo que o 
deputado ordinario não comparecia. Ora, a c~
mara esteve & espera da derrnta com que forao · 
amt~açad:~s os membros da dita commis6ão, con
servou-se em grande silencio, e por fim rio-se, 
e com razão, da maneira porql\e o Sr. deputado 
po.r Pernambuco cumprio a sua promessa; elle 
mesmo sentio a sua falsa posição, e conheceu 
que o riso da camara era a resposta mais cabal 
que se lhe poderia dar. Peço á camara que note 
a c.:Jherencia do parecer apresentado pelo Sr. de
putado com as razões que acabo de proluzir, 
para combater o qu·: se acha em discus~ão. Eu 
ainda poderia dizer mais alguma cousa, mas 
guardo-me para quando dt! novo pedir a pnlavra. 
Voto contra o parecer, e a favor da etnenda 
offerecida pelo illustre deputado pelo Rio de 
Janeiro. (Apoiados , muito óclm.) 

o SI.". Nunes Ma.cbado:-Devo principiar 
exigindo dos nobres deputados que ta,.to se 
apregoão aqui de um'l consciencia sã, e que pro
curão apparecer no paiz como os non plus ultra 
da coherencia e probidade, que não tenhão a 
meu respeito e dos meus compa:.l!eiros essa rest)rva 
que elles malignamente inculcilo oa tribuna. Eu 
declino de modo de argumentar, e se os nobres 
deputado~ se não apresentarem aqui com a fran
queza que comporta ao bomem de honra, julgo
me autor~sado para di:.er que elles não procurào 
por esta m:meira senão calumniar arteiramente 
aos seus companheiros. 

O Sa. D. ~h.NoEL :-Nós responderemos. 
O Sa. NUNES MACHADo :-Eu digu que aquelles 

que se apre~entãil na tribun,, incul:=ando-se por 
homens de bem devem, quando se enunciarem a 
respE>ito de seus companheiros, deixar-se de re 
ticencias melignas, como aquella de que acabou 
de usar o nobre deputado. 

O Sa. PR&siDENTE:- Não .•.. {Nilo se ouve o 
resto do que diz o Sr. presidente,· porque a. voz 
do orador cobre a sua.) 

O SR. NoNE;; MACIIADo :- O nobre deputado 
usou de reticencias mt:.itl• malignas. 

O Sa. PaESIDENTE :-Peço 110 nobre deputado 
que se cinja á materi'l. 

O Sa. NoNE3 ~Ú.CRADO :-Não tenha V. Ex. 
medo que eu sáia !óra da ordem, nem que imite 
ao nobre dt~putado. Não vou responder a reticen
r.ias. Q11em tem .:onsciencia do que diz oão usa 
de re:;ervas, não se encapota ; e se o nobre 
deputado tem a coragem que inculca, que des
cortine a minha vida, cu lhe dou faculdade para 
isso. 

O SB. D. MANOEL :-Não sei, nem quero saber 
lklla. Tenho muito em que me oceupar. 

O Sa. NuNEs r.bcnA.DO :-Conte, com a clareza 
propria dQ hometu •:ivil, essa historia particuhr 
a que elle tem a malignidade d~ alludir; eu o 
desafio a que conte essa historia que ello, acom
panhando-se de momos improprios •.le uo:: depu
tado. disse .J.U~ deixava de contar. A%illl procede, 
Sr. presidente, um homem sisudo. 

O Sa. D. MANOt:L:-Dtlixe estar que a replica 
não ha de ser má. 

O SR. NuNES MA.cBADO :- O nobre deputado 
foi inexacto desde o principio do seu dtscurs>) 
até ao fim, em todas as historias que contou, e 
muito mais inexacta6 serião as hi~torias qué o 
nobre deputado deixou de contar debaixo dos seus 
mó mos. 

O Sa. D. MANOEL:- Foi histori~, é verdade. 
O SR. NUNES MACHADO:- Para tranquillidade 

da. commissão e sua justificação, basta que o 
nobre deputado declinasse da questão de princí
pios e recorresse para a elas ticidade da consciencia 
do grande jury, como elle chamou a eamara dos 
deputados.· O nobrll deputado não coutest,l os 
princípios e precedentes allegados por alguns 
senhores que sustentiio o puecer da commíssão, 
ma.; diz que, constituída a camara em grande 
jury, pó.ie apreciar estes defeitos qu"l a comntissão 
achou E1 mencion->u no paL·ecer e rtlleval-os. _Já 
se vê pois que a commissão teve moLivo, e mottvo 
julgado plausiv~l. para ~e exprimir como. fe~ no 
parecer. O nobre deputado reconhece o pnnc1pio, 
mas appella para o grande jury. Mas até que 
ponto póJe ser admissivel o principio do nobre 
dep11tado? A. Ct\mara é uih grande jury, ella não 
dá satisf<~ção a ninguem, ella aprecia em sua 
consciencia; não tem recurso. Eu ll.le !)aço licença 
para declinar de sua pr11posição. Eu f>nt~n~o 
que em mataria de facto a camara tem o a.rb1t!10 
de julgar como entender em sua conscnenc1a, 
mas que em quest'o de princípios, em questão 
sobre a qual ha legisl.tção, a cam·1ra não _tem 
este arbitrio; a consciencia deste grande ]ury 
que o nobre deputado invocou não exist<.J neste 
caso. 

Vou agora mostrar, Sr. presidente, que o nobra 
de1•utado foi inexacto em toda a sua historia, 
que foi mesmo u:na bistoria ! 

O nobre deptltttdo, guiado pt>lo espírito que a 
eamara lhe di visa .••• 

O SR. D. MANoEL :-De partido ! Eh! eh I eb I 
O Ss . NuNES MAcHADO:- ..•• apresentou, com 

vistas malignas, um:1 historía mui simples em 
todas as suas partes. 

Apt·esentou -se o Sr. Dr. Queiroz no anno 
pas~ado para tomnr asseuto como supplente pelo 
Rio Gnnde do Norte, e qual fci o procedimento 
da camara? Estando a camara ainda a con
stituir-se, e s 1bend-> pelo nobr.e deputado da 
Parabyba que a bagagem do deputado etr~cti vo 
j á. tinlla ficado na sua província, não o ad
mittio. 

O Sn. D. MANOEL:- E como o admittio de
pois? 

O Sa. NUNES MACHADO :-E é esse facto que 
vei '' provar que a commís~ão tinha razão em 
negar ass.:nto ao Sr . Queiroz. Mas t11es f•lrão as 
censuras, os pedidos dos Srs. deputados, que a 
commissão teve a condescendencil de apresentar 
parecer a favo:r-. O _ fa:cto veio pr~v!l!' gue _a 
commissão devLa pers1stlr na sua op1mao de nao 
lhe dar assento, porque llahi a alguns dias chegou 
o deputado eft"ectivo. Ora, o que ha nisto de 
reprebensivel para o nobre deputado apresentar
se na casa com t~nto mysterio, Rcompanhaodo·se 
de tantos mómos, de tantas reticeocias? O que 
ba nesta historia tão siwples •••. 

O Ss. D. MANOEL : - E' simplissima, o paiz 
sabe della e nós todos. 
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O Sa. NUNEs MACHA.Dil :-Depois o nobre de

putado do Maranhão Hpresentou um addiciona· 
mento para que, no caso de ,;e admittir o ~r. 
Queiroz, fosse tam!Jem admittido o supplente por 
Pernambuco. Não fomos nós, foi o Sr. Almeida. 

O Sa. D. MANO.&L:-Aqui está o jury. 
O Sa. ~UNES MACHADo:-Pois bem, reconheço 

o vo.;so J•uy, mas vêde que havia razão para 
acreditar, porque erão affirmativas dos Srs. 
deputados. 

O Sa. D. MANOEL : - Quid inde f Quem deu 
parecer? · O Sa. D. MANOEL:- .6: aqui ha officio, ha 

o4ocumento. 
O Sa. NuNES MACHADO :-Foi o Sr. Andrada 

Machado, Ottoni e Urbano. O que ha d<J repre
bensivel ne.>tt~ procedimento, nesta historia tão 
simples? 

O Sa. D. MANOEL:-E' hio;toria das transacções 
parlamentares. 

O Sa. NuNES MACHAno:-Com quem 'i Para que 
ha de lançar proposições que tendllm a ofiender o 
caracter ~ reputação de pessoas que lbe devem 
merecer muito respeito 't Transacções com quem 1 
Com os membros da opposição 1 Erão os men1bros 
da opposição que podião fazer entrar o Sr. José 
Pedro? Transacções com quem 'I Eu desafio ao 
nobre deputado para que o diga. 

O SR. PREsiDENTE: - Queira cingir-se à ma
teria. 

O SR. NUNES M.r..cH.mo:-Eu estou respondendo. 
Vejão a razão da commissão. A commissão en· 
tendeu que o tempo decorrido até a ocMsiào em 
que deu seu parecer era bastaute para fazer 
acreditar que de facto o deputado effectivo não 
viuha. 

ALGUNS SENH0B.E5:-E agora ? 
O Sa. NuNES MACHADo:-Porém, Sr. pre;;idente, 

o facto apresentado pelo n r~ bre dt.putado não 
justificará ainda r.1ais a commissão? Ella teve 
sempre como principio que não se devia admitlir 
supplente sem prüva exacta de que o efft!cttvo não 
vinhr1. Pela condescendencia a que allude o nobre 
deputado, pelos pedidos talvez de deputados •... 

O Sa. D. MA.NOEL:-Alto lá: nunca pedi nada : 
nego. 

O Sa. NoN.&S MACHADo:-Mesmo da opposição 
a cornmissão sabio do seu proposito, e deu parecer 
a favor do Sr. Queiroz, mas o facto veio provar 
que ella não devia admlttir o supplente sahindo 
de seus princip1os e da regra que se linha imposto. 
E é desta historia que o nobre deputado tira 
argumento para e11treg:1r os seus companheiro~ 
à n1alignidade dos calumniadores. Achou o nubre 
devutado que era incoherencia ter-se admittido 
enlão o Sr. J vsé Pedro, e não queremos admittir 
o Sr. visconde de Guyanna. Eu jà regpondi mos
trando a dissemelhança da cousa. Até devo dizer 
que nós deputados do norte estavamos em cir· 
cumstaucias de saber quaes vinhào e quaes não 
vinhào : isto se affirmou na casa, e é no que a 
commissiio se firmou. 

Os S1<s. SoUZA MARTINS E SouzA RAMOS: -E o 
tempo decorrido 1 

O SR. NuNEs MACIIADO:-E o que tem o tempo 
decorrido? 

Desde que o nobre deputado constitue a questão 
no terreno da consciencia, confessa que a razão 
está da nossa parte. Eu não posso dar muita 
consideração a este officio. 

A entrada do Sr. padre Affonso achou o nobre 
deputado que era outra incoherencia da commissão. 
O nobre deputado, com o enthusiasrno com que 
falia, não conserva na memoria os factos ; elle 
occupa a sua imaginação em idéas grandes ; não 
anda cá se occupaudo com factos peque1ios. islo 
é para mim, que !lpenas posso chegar paro~. estas 
insignificancias. Tanto não houve incohercncia, 
que o Sr. padre Affo~so chegou aqui com os 
deputados efieetivos, veio com diploma, e mesmo 
os seus companheiros affi.rmãrão que o deputado 
effectivo não vinha •• 

TOMO I 

O Sa. NuNES MACHAno:-Pois o n.obre dep~tado 
entende que t~m tanto peso como a affirmativa de 
um deputado de que o effectivo não vem ? 

O SB. D. MANoEL:-Officiou á camara? 
O SR. N. MACHADo:-Não officiou, mas os 

deputad11s effectiYuS affirmavão que o effectivo não 
vinha, que tinhào estado com elle. 

O Sa. ll. RAMos : -Não póde ser, porque elle 
estava em Pernambuco. 

O Sa. N. MACHADO:-I~to não é pro;a mais 
forle do que um siu.ples officio da camara ntuni· 
cipal 1 

O SR. D. MANOEL: -Simples officio l Um docu
mento official l 

O SR. N. MACHADo:-Assignado pelo presidente 
e secretario (mesmo os diplomas se expedem sem 
haver reunião de camara: é facto universal), um 
ufficio que nem ao menos está escripto conforme 
as regr:\s que o nobre deputado entendeu de con
veni~ncia seguir-se 'l Está isto no mesmo caso 
para o nobre deputado nos accusar de incohe
rencia? Acho que não. 

O nobre deputado ainda achou incoherencia, e 
até achou vontade de preterir o Sr. Queiroz na 
na sua entrada este anno. Eu não gosto de me 
servir de argumentos particulares ; mas devo 
diz.er que, quando appareceu a indicação, eu disse 
redondamente que não dava parecer. S~:~iba o nobre 
deputado que, se eu consultasse as affeições do 
meu crJr>IÇâo, en admittia o Sr. Queiroz. Sou 
seu amigo, tenho relações muito antigas de 
amizade com a sua família; ma.~ eu disse que 
não dava parecer porque achava muito improprio 
que, quando todos os dias estavão chegando 
deputados, se adm1ttissem supplentes. 

Mas disse o nobre deputado que o Sr. José 
Ped•·o entrou sem parecer, e o Sr. Queiroz precisou 
delle. Ainda nisto ha iMXlCtidão. Pois a com· 
missão será culpada de o Sr. Qaeiroz não querer 
vir tomar assento 'I Se os nobres deputados esta vão 
certos de que lhe competia tomar assento, porque 
o não convidárão ' 

O SR. D. MANOEL:-Convidou-se. 
O Sa. N. MAcHAno:-E porque não veio'? 
O Sa. D. MANOEL:-Porque teve receio. 
O Sa. N. MACHADO:-Dd que'! A <:ulpa tiverão 

os ::)rs. deputados qu.e fizerão com qut~ um Sr. 
deputado da opposição tl presentasse ir,dicaçlio 
para o Sr. Qu.eirvz ser chamado, e ella fos~e á 
commissão. 

O Sa. D. MANOEL:-E porque a eommissão não 
de11 o seu parecer logo ? 

O SR. N. :MACHADO:-Nào deu como vós queríeis, 
dizendo que podia entrar sem votação. O Sr. 
Queiroz não está no mesmo caso do Sr. José Pedro, 
que tomou assento, prestou juramento, e não foi 
interrompida a sua frequencia. 

O Sa. D. MANOEL: -Boa razão ! li E' jurídica ll I 
E5t.i em desaccordo co.n seu collega. 

O Sa.. N. M&.cRADO:-Nào estou: é minha opl· 
niiio. Portanto já vê que a cousa não é a mesma, 
e portanto não p6Je orevalecer-,;e della para nos 
attribuir nem incohêrencia, nem mé vontade a 
respeito do Sr. Queiroz. Senhores, a mant!iU de 
Rrgumentar dos nobres deputados, as desconfianças 
em que elJes estão sempre dos que não militão nas 

6~ 
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suns bandeiras, os levou ao ponto de em uma 
folhn, por informações de pessoas desta casa, 
dizer· tie ao publico que a comrnissã•) queria chi
canar sobre a entraJa do Sr. Paulino, e que só 
tinha dado parecer depois de acabrunhada debaixo 
do peso da r~provação Ja camara. E' mentira, men
tira, tres veze;; mentira, Sr. presidente, da folha 
e de quem quer que inform••U o redactor da folha. 
A com missão nunca teve o proposito de excluir o 
Sr. Paulino, ella nunca foi instada, nem censu
rada por ninguem ; ella apenas pedia á mesa 
ou procurou conhecer uma questão que existia na 
casa em consBquencia de uma Indicação do nobre 
deputado do Rio de Janeiro o Sr. Saturnino; mas 
logo que vio estes papeis e conheceu que não podião 
influir no seu juizo, deu parecer, e admitt!o o 
8r. Pau\ino. Mas o desejo de lançar o odil•so sobre 
seus companheiros, e de achar uma arma com que 
firão seus ndversarios, levou os nobr.;s deputados 
na actual discussão a achar a malignidade e n1ás 
intenções nas nossas ücções; achárão que a com· 
missão só deu parecer sobre o Sr. Paulino depois 
de muito insta..ta e vexadu. E' uma falsidade. 
Se a commissào eutendes:;e que devia dar parecer 
contr>l. o Sr. Paulino, havia de dar; porque postt> 
não possa negar no Sr. Paulino capacidade e 
ta!tmto, não o considera lá esse taugtnaturgo de 
quem se deva temer. 

Portanto, ja· se vê que na,; incohereucia!S que o 
nobre deputado attribue aos membros da com
missão não foi feliz· os casos não ~ão os mesmos: 
o exercício do Sr. Queiroz tiuha sido interrompido, 
e o Sr. José P.;dro continuou sempre. 

Sr. presidente, eu vejo que os principies a pro
sentados por aquelles senllore~ que têm susten· 
tado o partcer ua commissão não forào contestados, 
antes os nobres deputados àeclinão desta argumen
tação, e como que pedem um favor á camara. 

O SR. D. MANOEL:- Favor 1 I 1 
O SR. NUNES MACHADO:- Se a camara cnteud<J 

que como grande jury deve em sua consciencia 
nlternr as formula8, ou que taes formulas são 
desnecessarias, e que se pôde prescindir dellas; 
que o faça ; a commissilo apenas apontou os~ 
princípios da legislacão que rege a mat~ria, e 
tirmaua nelles, entende que não dev<l tez· assento 
o indiviuuo que se apresenta com diploma ptlr 
Pernambuco. 

o St•. França LeJto:-Eu niio ()ntrarsi nas 
recriminações que têm apparecido; acho que silo 
alheias da questão. 

Sr. !•residente, se nó~ tratassem•JS de fazer uma 
lei organica, eu de cert•) não admittzria a clas~ed e 
deputados l!uppltmt"s , mas hoje níio tratam0s 
deste objt!cto, mas sim de reconhecer os direitos 
de que se goza péhS leis do paiz. Debaixo de~ tas 
vistas, vendo que se nos apresenta um diploma 
que_ foi envilldO pela camara municipal a um 
indtvzduo para ter asseuto nesta casa, eu mio 
tenho outro direito senão de examinar se este 
diploma f:Btá em regra. Para este í'xama não 
tenho necessidane de mais do que o officio da 
camara municipal e das respectivas actas. Diz a 
camara no seu ofiicio que, não podendo O!l depu
tados eleitos tomar assento nesta legislatura , 
n~m os supplentes que se seguem, remette o 
dJploma ao Sr. visconde de Goy;~nna. Sr. presi· 
dente, para ~e conhecer que está em regra, e 
bastante constderar-se que a camara municipal ê 
quem ~stã ineumbida pela lei de enviar diplomas 
aos elettos na conformidade da lei, primeiramente 
aos. deputadcs, e ell) segundo lugar aos supplentes 
mazs votados na ord~m da votação, até .:.onseguir 
que um aceite a commissào. Ora, o Sr. visconde 
de Goyanna se apresentou aqui com seu diploma 
e como pois havemos de duvidar de qua a camar~ 
municipal tenha preenchido todas estas condições 
legaes, que ella tem executado a lei, para dizermos 
que não temos provas de que ella executou a lei 'l 

Sr- presidente, r o mo juri!'CO:Jsulto eu entendo que 
contra_ as autoridades não. se póde ndmittir pre
SJ!Illpçao alguma senão à vista de provas ; e quaes 
sao as provas que for:i:o presentes á commissão de 
qu·:_ a camnra tnunicipal, não preencb.;u as con
d~çoes da lei ? E como da a commissão um parecer 
diZ•)ndo que uão acredita no officio da camara 
mt~nicipal por.Jue não é acump'<nhado tle provas'? 
P01s, st~nhores, os officios de autoridades publicas 
não são bastantes para qualificar certos facto;;? 

o_ SR. NuNEi! MA.CHADO dá um aparte que não 
OUVlUJOS. 

O SR. FRANÇA LEITE: -Eu coujuro ao nobre 
deputado •1ue apreseute a lei que manda que a 
cn~ara :numeipal mancte taes provaR: se não 
ex1ste lei, como diz que é il\egal o officio da 
camara 7 Sr. presid.:nt.:, repito, como juriscon· 
sulto não entendo de illegalidatle senão em virtude 
da lei. Se uma lei tivesse decretado as formulas, 
e a camara municipal as não tivesse preenchido 
então eu diria:- zsto é illegal, é nullo;- mas s~ 
não existe lei, se a camara municipal é autoridade 
competente para remetter os diplomas, e para 
receber as escusas daquelles a quem ella tem 
enviad•) esses dipomas, e é a carnat<l que nos 
assevera que não pod.;m vir, e que por isso 
remette o diploma ao 4° supplente, como hP.vemos 
de nós dizer quo não devern"s acreditar na camara 
municipal, qu<1 não devemos acreditar em uma 
autori,iade publica creada pela lei, a quem a lei 
confilrio ~stas attribuições ? Ora, isto é possível? 

O nobre deputado quiz tirar argumento de um 
pa.r.;cer que llpresentou. Eu não vejo n•> parecer 
seuão inteira coherencia C•lffi a emenda que sa 
propóz. Dous Srs. deputndos tinhão deixado de vir 
á camara l·•gislativll ; a camara municipal dirigio
se ao primeiro ~:~upplente. que era o presidente da 
província, e o qual officiou dizendo que não podia 
vir, ella ddxou de se dirigir ao segundo supplente, 
ctirigio-se ao terceiro (Nela apoiados.) Btlm: então 
diz :1 camara qu~ faltav<io tambem duus deputados, 
e foi ao terceiro supplente que se conftJrio o 
di pluma. 

(Ha um apa1·Ce que não ouvimos.) 

O Sa FRANÇA LEIT& : ·- Tambem a camara 
municipal de Ptlrnumbuco diz que niio podem vir 
o~ outros ; é porquu tem provas desta impol'sibili
dad~. Pnr outro lado, note a camara tarnbem que 
c~ttl dipl.nua se apr~,;enta aqui no meio da ses~ão 
actual, quo os Nupplentes estão em c:otztacto com 
os •loputad•)S qUI' n:\o tém comparecido ; que esses 
suppleutes que e~tão primeiro na ordem da votação 
sabem muito bAm qufl o• outros I!Upplentes e 
deputados não víorii.o tomar assentu na ca~a. e 
clles não rcclamão C·.>Usa alguma, elles não se 
apresentiio para tornar assento em lugar desses 
dHputados que elltJs bem sabem que não vierão á 
casa. Se pois temos estes factos, esta prova, 
como havemos de dizer qu" a camara municipal 
não deve ser acreditada? Por outro lado, a 
camara ouvio o nobre membro da commissão 
declarar que os deputados e ~upplentes não vinhao 
tomar assento por despeito. Ora, se o nobre 
deputado conhece isto, como ha de duvidar de 
uma participação offi.cial da camara municipal' 

O Sa UaBA.No:-Os supplentes não sei. 
O Sa. FaAJSÇA LEITE: - O officio da camara 

municipal d1z:-deputados e supplentesA 
Portanto, Sr. presideute, se a camara municipal, 

a quem compete fa.zer a ~;emessa do diploma dos 
deputados tJ supplentes na ordem da votação é 
quem nos assevera que nem os deputados. nem 
os outros supplentes podem vir toznar assento, 
não ha duvida que o diploma está em rep;ra, e 
que o devemos ap(lrovar para ser admittido o 
deputado supplent., na ordem da vot.lção. 

o Sr. 1\l:oura. Ma.g>~.lhães:-Direi muito 
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poueo, Sr. presidente, não só porque a que~liio 
é simples, como porque 11íio direi nada de novo 
sobre a mataria, á vista do que tem sido expendido 
p~los nubres dcputad<>s que se pror.unciárâ·J 
contra o parec~r da commissão, 6 cr:rt>r.rnenle eu 
cederia da palavra, se não. tivesse de dar urna 
resposta ao nobra deputado de Pêrnambuco. 

Seja -me porém licito, já que me levantei, 
motivar a minha opinião, e mostrar que o par~cer 
<ia corumissão niio pódcl de fórma alguma merecer 
o assentimento da casa. 

O parecer da commissão infelizmente se não 
!nnda em ra.ZliO alguma ; é o maior defeito que 
nellu se descvbre para ser imm ediatument~ re
jeitado pela ca~a-

0 que diz o parecer? Que o Sr. visconde de 
Goyanml niio deve tomar assento peta razãr. que 
os :;upplentes que lb" si\o superiorPs em votos 
não dão a razão ou motivo p(1r que niio com
parecem. Quaes siio as razões em que se funda 
a illustre commissãu para euuuciar esta idéa? 
Não será uma DJera in~;piração '1 A commissão quer 
que a camara dos deputados siga unicamente as 
suas inspirações, e que ponha á margem utn 
diploma legalmente confeccionado, e acl)mpauhado 
de officio da autoridade re~ pectiva, no qual díz:
a camara municipal do Recife, que remette 11 
diploma ao visconde de Goyanna como supplenttl 
por Pernambuco, porque dous deputados effectivos 
não podem tomar assento, e semelhantemente não 
o podem fazer os supplentes que lhe são superiores 
eu1 votos. - Qual é o defeito que descobre a 
illustre commisaão neste officlo da camara mu
nicipal? Por não ser elle historiado como o foi o 
da Bsbia que o nobre deputado leu, dizendo que 
os outros supplentes não vão tomar assento , por 
que 110 dia tal e tal officiárão dizendo que não 
o podiãv fazer por estarem impedidos, etc- ? Ma~ 
eu perguntarei á cornmissão se estas idéas não 
estão compendiadas nesta exposição concisa e 
precisa da camnra municipal de Pernambuco 
quando diz que os supplentes superiores em vutos 
ao Sr. visconde de Goyanna não podem vir tomar 
assento ? Exprimindo esta ídés, a camara. mu
uicipal tem claramente manifestado que os sup
plentes superiores na ordem da votação estão 
legitimamente impedidos ; por consequencia, na 
conformidade das instrucções que regem a mataria, 
ao uobre visconde de Goyanna compot~ vir tomar 
asse11to na casa. 

Ora, quando o nobre deputado de Pernambuco 
foz um escarcéo tão grande com esse pare<-er 
de 1843, e leu delle perloJos destacados, quiz 
tirar argumento em seu favor; então eu lbe 
disse que elle tinha tirado argumento contrapro
ducentem ; o nobre duputado quiz investir -me 
com •i bastão da logica ; não o aceito, não bÕ 
porque o não mereço, como porque foi off,)re
cido em ar de chasco. Ora, sendo assim, per
mittu -me o nobre deputRdo que eu confirme o 
meu aparte, e que lhe diga que, apezar de o 
r econhecer bastante nervoso em seus raciocínios, 
nesta parte . o nobrA deputado claudicou per
feitamente contra a I•Jgica. D1g<J que o exemplo 
que invocou é iateiramente contr11. a sua opinião, 
e que o parecer da commissão de podere~ de 
1843 está inteiramente de accordo com o offic1o da 
camara mu1Jicipal d<J Recife, ou por oulra, o 
officio da camara municipal da B!!-bia eotá in
teiramente de accordo com o offic10 da camara 
mun icipal do Recife. O que diz o officio da 
eamara municipal da Bahia 't Historiou o impe
dimento dos supplentes, como disse o aobre 
deputado. A camara municipal da B~bia parti
cipa ao Sr. deputado que devia tomar a~sento 
que fuão participou no dia tantos que não _podia 
vir tomar assento nesta casa ; que estava lmpe
dido o Sr. arcebisbo, etc., etc. Diz agora a ea
mara municipal do Recife que o nobre visconde 
de Goyanna deve tomar assento, porque os dous 

deputados t>ffectivos estão impedidos e não podem 
vir, nem os primeiros supplentes na ordem e 
numero de votos. A.mbos os offieius só são díf
ferentes em palavras, em redacção, mas no 
fondo, no essencial ~ a n1esma cOllsa. p,Jr con
sequencia: in!OCilU o nobre deputado um exemplo 
contra s1, uao o póde favorecer de maneira ne
nhuma. 

Admira-me, Sr. presidente, como nesta casa 
ainda se invocão argumentos a respeito de abusos. 
O nobre deputado argumentou com abusos , 
porq11e a camara municipal poderia parcialmente 
maadar um diploma a um individuo que não 
devia occupar um assento nesta casa. Primeira
mente, para se destruir este argumento basta a 
r esposta muito conhecida de todos, e é que ar
~umentos contra abusos n:1da valem ; quando 
muito provão do mais, e por i~so nada provão. 

Mas ainda dada a bypothese de que a camal'a 
municíp:1l do Re~if!l quiz.:sse abusar de sua 
missão, e:x.i~te conectivo para reprimir esse abuso. 
P ois póde o nobre d~putado presumir , póde 
alguem pensar que a camua municipal mandasse 
<lStl:l otlicio e um diplllma ao nobre visconde de 
Goyanna, e que este f11.cto fosse iucoguito, que 
em Pt~rnam!:luco os supplentes, a quem a lei 
manda chamar em prillletro lugar não o conhe
cessem, e tratassem por conseguiute de pugnar 
por seus direitos 'I Não posso pre..;umir semelhante 
ig11orancia nem silencio da parte dos outt·os 
supplentes, a quem a lt!i manda chamar em pri
meiro lugar. Ss o nobre visconde entrar nesta 
casa, e occupar uma cadeira indevidamente, pre
juuicando o direito de outros, reclamem elles o 
seu d1reito e o r10bre visconde sa birá. Portanto 
niio póile o nobre deputado argumentar com 
l'busos, e menos ainda se considerar que a lei 
tem depositado toda a confia nça em taes materias 
nas camaras municipaes. (Apoiad?s.).~!Quaes são 
as provlls qu6 tem aprt1sentado o n obre depu
tado em contrArio? Pôde pre,;umir que se aba
lançasse a camara municipal a mandar um di
ploma curialmente confeccionado 8 um supplente, 
acompanhado de um officio explicativv para que 
venha tomar assento, porque os primeiros sup
plentes não podem comparecer, e que procede~se 
assiAl de uma maneira levian:1 ? E' esttJ negocio 
de tão pequena monta, que a camara municípul 
ousasse proceder desta fórma, sem cautela 7 Niio 
o acredito. Por isso entendo que devemos dar 
todo o apdo, todo o assomtimento ao diplorna 
acompanhado do officio respectivo. 

A commissão invocou precedentes I Pura que 
são elles, su sobre o objeclo apresentão-se pre
ced.:.ntes de toda a ordem. variaveis em tod11s u~ 
legislaturas do Br10zil? Os precedentes acvnte
cidos mesmo uesta legislatura são contra 8 com. 
mis~ão. Aqui estou eu que em 1835, como sup
plente pela Bahia, tomei aqui assllnto, t endo 
sõmente o diploma ucompa<~hado do respectivo 
otlieio, em que não se l•!gitim8v!io as escus8S 
dos supplentes superiortls e1n votos. Antes de 
mim tomou assento semelhantemente o Sr. Flo
rindo de Figueiredo. (A.poiat:los.) Apt!zar da oppo
sição que tive da parte de um membro que não 
existe já, tomei assento, e prevaleceu a opiaião 
da commissão dl:l poderes, composta dos Srs_ Luiz 
Cavalcanti, Araujo Vianna, e Honorio. Existem 
todos e~tes prectldentes, e elles são contra a 
commissã.o, que tem sido contrad.ictoria neste ne
gocio (apoiados) de verificação de poderes. Póde 
el\,\ defender-se da contradicção flagrante em 
qu., cahio a re:>peito do sup plt!nte das Alagóas t 
E' uma massa de Hercules este argumento con~ra 
seus princípios ; porque a commissão dias antes 
tinha dito que não podia o lJUppl· nte tomar as 
sento, e dills· depoi:~ mudou de opinião. 

(Ba. um aparte que não ounimos.) 
O Sa. MouRA. MA.GA.LHIEs : - Eu sempre me 
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cont\ve nns principies do comedimento. Eu res
peito muito a todos, e mais que todo ao decoro 
da casa ; por consequencia não l'stou senão con· 
trariando opiniões, e mostrando á eommissi\o, 
composta dtl illustres membros da casa, que ella 
mudou da parecer, dando como raz.ão que tinhl\o 
chegado deputados das Alagóas qua h 'IVÍâ•l dito 
que o Sr. Marques Lisboa e o Sr. L r1pes Gama 
não vinhão tomar assento . Os nobre.; deputados 
da commissão derão todo o assentimento ao dito 
dos nobres dep11t.ados. E11 assento que obràriio 
muito bem ; mas que razão tem a cummissão 
para negar esta assentimento ao voto de uma 
camara municipal, de uma corporação respeitavel, 
cons~ituida pelas leis do paiz ? 

O Sa. NuNES 'MACH<~.no:-Nà'l lhe dou o mesmo 
quilate. 

ALGUNS SENOaEs:-Oh ! Oh ! 
O Sa. NUNEs MACIIAI)O:-Na minha cousciencia. 
O Sa. MouRA 'MAGALHÃER:-Eil não JUAro esta 

latitude de _consciencin, nem é preciso para decidir 
esta questao invocar este principio do honrado 
membro, isto é, consid~Jrar a camara como um 
grande jurY._ nado~a!, quando podemos dt!cidir 
est~s q.uc~toes mm Slmple5, s egundo os principias 
de JUstu;s. e os precedentes da casa, que vêm a 
ser chamar os supplentes immediatos quando 
se prova a respeito dos superiores em vot<lS que 
estão impedidos legitimamente. Mas o nobre 
dep~tado não dá a~sent ~~~nto á participação 
offic1al de uma camara mumc1pal; e por Que razão? 
Porque snppõe abuso 't Não pôde suppàr este sem 
má fé. PrP.sumir má fé sem prova sem docu
mentos é in jurídico, é não ter bast~ntc caridade. 
O exemplo do supplente de Pernambuco o Sr. 
José Pedro é iutein1mente indentico embora o 
nobre deputado se queira esforçar em' demonstrar 
o C?•!trario. Porque o admittistes vós? Porque 
sab1e1s_ que os dous deputados effectivos não 
toma~ao assento. O ar~umento que milita a 
res.pe1to do segundo supplente deve . militar, se 
qutzardes ser log1cos, a respeito do terceiro e 
quarto, e assim por diante até o de um voto se 
fôr possível, porque ha disto exemplo. Ainda 
mais uma razão. O Sr. José Pedro não tinha 
diploma, e o nobre visconde tem diploma acom· 
panhado do ofiicio da camara municipal. 

Por consequencia, eu tenho demonstrado n11ste 
pequeno ~~:rr~zoad~, Sr. president6, que o p:u•ecer 
da comm1ssao nao pôde de maneira alguma 
pa~sar. 

Convençamo-nos de uma verdade-que a c11mara 
dos deputados não tem direito de fazer nem expeli ir 
deputados (apoiados): devemos respeitar o voto 
do paiz; é o voto da n!lção, é dos el6itores quem 
colloc>l aq11i seus representantes. O poder que 
t~m a camara dos deputados de verificar os 
dtplomas de seus membros, de eX ·lminar se a 
eleição foi leg~lmente feita não se estende ao 
arbítrio de privar de tomar assento nesta cnsa 
áquelles que a lei cb~tma para occupar uma cadeira 
no parl&mento. Não vejo que a lei dê á camara 
dos deputados ou á commissão outro direito que 
não seja o de examinar os documentos relativos 
á eleição, e era preciso que se mostrasse que os 
docum~nt.os_ apreeentados erã<1 apocriphos, que o 
dtploma nao estava conforme com a acta da 
eleição~ que houve engano ou fraude, ete., etc.; 
m~s nao !'e fez nada disto, nem é esta a questão. 
Nao acabao de chegar dous Srs. deputados de 
Pernambuco ultimamente no vapor? Se acaso os 
outros supplentes pudessem vir tomar assento 
não tarião vindo reclamar seu direito nes~ 
casa 'P 
. q _officio da eamara municipal é argumento 
Jnndteo contra o parecer, e, além deste, tenho o 
argumento de consciencia de que, attent<~s os 
nomes dos snpplentes que são mais votados, 

sei que elles nilo 'Vêm tomar !\~sento. Portanto 
vote contra o parecer da commissão e a favor d~ 
emenda. 

A discussão fica adiada pP. la hora. 
Levanta-se a sessão. 

Sessão em 30 de Junho 

PRESIDENCIA. DO sa. MUNlZ TAVARES 

SuMMARio.-Expediente.-Ordem do dia.-Admis· 
são do S1·. v~sconde de Goyanna. Discursos dos 
S,.s. Vilella Tavar"es e b. Mat!oel. Incidente 
P.ntre os 8rs. D. Manoel e Nunes ]}[achado 
Discurso do Sr. Urbano. Votaçéfo.-O,·çamentÕ 
da fazenda. Discu•·sos dos S1·s. Souza. Franco 
Siloa llerra.z e Carvalho e Silva. ' 

A's 10 horas e 3jJ. abre-se a sessão, lê-se e 
approva-se a neta da antecedente; 

Ji:XPEDIESTE 

Um officio do Sr . ministro do imperio, transmit
tiatlo a copia da consulta da secção do conselho 
de estado dos negocias Jo imperio, ácerca das 
leis da assembléa provincial do Rio Grande do 
Norte, promulgadas n>1. sflssão ordinaria d.e 1842.
A' commissào de as~embléas provinciaes. 

Do mesmo ministro, remettendo a representação 
que á assembléa geral legislativa dirige a camara 
municipal da cidade Diau1antina, pedinlo para 
seu patrimonio '' proprio nacional situado na 
praça da Intendencia, onde celebre as s:zas 
sessões desde a sua creação.-A' commissão dEl 
fazenda. 

Do mesmo ministro, enviando a.~ cópias authen
ticas dos actos legisla ti vos da assembléa da pro
víncia de Pernambuco, promulgados na sessão 
extraordinaria do corrente anno. -A' commissão de 
assembléas prl)vinciaes. 
. Dv Sr. ministro da guerra, remettondo o reque

rimento e documentos de Juão Antonio Marques, 
afim da ser submettldo á assemblóa geral para 
resolver sobre a materia de sua pretenção.-A' 
primeira commis;ão de orçamento. 

D<> Sr. 1° secretario do senado, enviando as 
emendas feitas e approvadas pelo 9enado á pro
posição da carr.ara dos Srs. deputad"s sobre a 
naturalisação de colonos e marinheiros.-A im
primir. 

Remette.se á 1• commls~iio do orçamento dal\s 
representações da assembléa legislativA da pro· 
vincia do Rio Grande cio Sul, pediudo variJAS 
providencias. 

Remette-se á commissão de instrucção publica 
o requerimento de Luiz Rldrigues Villares. 

Nãu !Ja mais expediente. 
O Sa. FERBlUBA PENNA.:-Sr. presidente, tenho 

a satisfação de envir a mesa. para o conve
niente destino, o diploma do Sr. marechal João 
Paulo dos Santos Barret,,, reeleito deputado pela 
província do Rio de Jl\nt>iro. 

Remette-se á mesa o diploma. 
O SR. lo SECR!i:T~ru:o: - Y:li eom UTgencia é. 

commissão de constituição e poderes. 
E' approvadt) o seguinte requerimento: 
« A 1• commissão do orçamento requer que se 

peção informaçõe.s a~· governo sobre a representa
ção da assembiéa legislativa da província do 
Esplrio Santo, em que solicita o pagamento d>t 
somma que o thasouro nacional ficou a dever á 
referida provincl:~, de supprimentos decretados tlm 
diversas leis geraes de orçamento. 

« Paço da camara dos deputados. 30 de Junho 
de 1846.-Sotua a Oliveira.-AmaraL » 
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ORDEM: DO DIA 

A.DliUSSIO DO SR. VISCONDE DE GOYA.NNA. 

Continúa a discussão do parecer da commissão 
de constituição e poderes adiado da ultim•\ ses~ão 
sobre a admissão do Sr. visconde de Goyanna com 
a emenda do Sr. Souza França. ' 

O Sr. VUe1la Tavares:-Sr. presidente, 
e~ não pretendia tomar parte nesta discussão, 
nao_ sl. porque quasi que estão esgotadas as 
razoes em que a nobre commissão de consti
tuição e poderes fundou o seu parecer, senão 
tambem porque destJjava evitar discussões que 
de alguma maneira possão azedar os nossos 
espiritos, e levai-os a um excesso que bem pu
deramos prever ; mas a vehemencia com que algum 
Sr. deputado se tem empenhado nesta discussão, 
atacando o parecer da nobre commissão, me 
constitue na obrigação de concorrer com o meu 
iraco contin,:tente para defendei-o, sendo porém 
para notar, Sr. presidente, que não me parece 
q~e a materia seja de tanta magnitude que haja 
mister encarar c:> parecer da commissão pelo lado 
por C!"~ tem sido encarado, mórmente por al.juelle 
Sr. deputado que todos os dias proclama nesta 
casa principias de conciliação, e que, para conse
guil-a, para nutorisal-a, vai buscar a autoridade 
do Sr. visconde de Martignac e os escriptos do 
Sr. Baill~uil 1 : 

Sr. prasidente, tenho presentimento de que o Sr. 
Pedro :Francisco de Paula Cavalcanti de Albu
quE"rque não virá tomar parte nos nossos trabalhos 
como membro da 11ssembléa gerallegielativa · igual 
presentimento tenho a respeito do Sr. ba~ão da 
Boa Vista e de alguns supplentes que se lhes seguem. 
Estes meus presentimentoil se fundão na con· 
ducta anterior destes seuhores, que, sendo d·epu
tados, não têm comparecido , nem aqui nesta 
tribuna, nem tambem na assembléa provincial de 
Pernambuco, sem duvida porque julgão descer 
de sua alta dignidade, e rastejar com o põ da 
terra apresentando-se em arena comnosco para 
discutir as suas opiniões e a politica do paiz. 

Mas, Sr. presidente, os meus presentimentos 
não podor::n jám9is autorisar a opinião daquelles 
que querllm a admissão nesta casa do Sr. visconde 
de Goyanna na qualidade de 5o supplonte, sem 
que conste officialmente que se têm escusado do 
comparecer na camara dos Sr. deputados os sup· 
plentes que se achão colloco.dos na ordem num e rica 
acima do Sr. visconde de Goyatllla. A este res· 
peito, é preciso consultarmos o que dispõe a legis
lação e o qu~ se tem seguido nesta casa, isto é, 
quae~ os seus pr11cedentes. 

O qae é que dispõe a legisla·;ào? A constituição, 
é verdade qu13 não reconhece nem trata de sup· 
plantes, mas o regimento da casa e as instrucções 
de 26 de Março de 1824 os reconhecem ; e o que 
querem estas intrucções e o regimento da casa? 
Querem que tome assento na camara em falta do 
deputado cffoctivo aquelle supplente que em con
ssquencia da ordem numerica em que se acha 
collocado é justamente aquelle a quem compete o 
direito de substituir ao deputado que falta; e, 
pergunto eu, é o Sr. visconde Je Goy,mna na qu·oli
dade de 5• supplente aquelle a quem compete 
agora o direito de substituir os deputados e:ffectivos 
e os supplentes que faltão? Creio que não. 

Mas argumenta-se cem o officio da camara mu
nicipal da cidade do Recife, e diz-se que os depu
tados effer.tivos participárão ã camara que não 
podião comparecer •••. 

UM Sa. DEPUTADO:- Não participarão. 
O Sa. VrLELL.t. TAVAR&s:- Argumenta-se, dit;o, 

desta maneira; diz·se que os snpplentes que se 
lhes seguem tambem fizerão igual par~icipaçào, 
e em virtude destas participações, a camara muui
cipal do Recife remettêra diplomas ao Sr. visconde 

de Goyanna. Senhores, eu eritendo que os depu
tados eftectivos e ús sapplentes que se lhes seouem 
dev1ão com Pffeito participar á camara municipal 
ou á esta casa que elles têm justas razões para 
não com~are~ere_m ; mas estou bem persuadido 
q?d o na.r, fizer•lo, e es_tou persuadido disto em 
vutude do mesmo offl.Clo da camara municipal 
A camara municipal não diz que os Srs. deputados 
Dr. Pedro Francisco de Paula Cavalcanti de 
A!buquerque e barão da Boa Vista participárão 
nao po.ier comparecer na presente sessão da 
camara dos Srs. deputados: não diz igr1almente que 
os s11pplentes que se achào Cúllo!lados na ordem 
numerica acima do Sr. visconde de Goyanna fizerào 
semelhante participação: diz unicamente ·~ue, não 
poden:io comparecer na camara dos 8rs. deputados 
os deputados effectivos F. e F. nem os supplentes 
que se lhes seguem , remette ao Sr. visconde o 
diploma na qualidade de 5• supplente, para tomar 
assento nesta casa.: ~ o que é i~to ? E' um juizo 
quo a camara mume1pal do Rec1fe faz a re~:~peito 
da possibilidade ou não possibiliJade em que 
estão os deputados effectivos e os supplentes de 
tor::nRr~m assento nesta_ casa ; mas pergunto, qual 
é a _le1 que póde autor1sar á camara municipal do 
Rllclfe ou de outra qualquer p'irte a ajuiz>\r sobre 
esta p~ssi~í~idade" O que quer a lei? A lei quer 
que o lr<dlVlduo que, na qualidade de deputado ou 
de !upplente, n~o comparecer na camara, dê as 
razoes por que nao o póJe fazer, porque é sõmente 
á camara que compete o direito de avaliar· es~as 
razões, e tanto é Vdrdadeiro este meu argumento 
que vejo disposto no regimento que, se acaso á 
camara, apreciando estas razões, niio estiver por 
ellas, se officie ao mesmo deputado dizendo que 
a camara não está pelas razões àe escusa por elle 
apresentadas. 

Este processo se não deu ; os deputados effe
ctivos e os supplentes que se lhes seguem não 
communicárão a menor cousa a esta camara 
devendo fazêl-o na fôrma do regimento · com~ 
pois darmos assento na casa a um 5• supplente, 
havendo acima delle quatro mais votados ? Ea 
entendo que isto não tem resposta. 

Mas, Sr. presidente, argumenta-se com os pre· 
cedentes d:1 casa; e cre1o que o nobre deputado 
por Goyaz foi o primeiro que se soccorreu desta 
arguruent.tção. Senhores, cu não sei se nós 
devemos sempre argumentar com os precedentes 
da C-lsa, P'•rque ptt!cedentes ha qu'l não é possível 
seguir. Um nobre deputado pelo Rio de Janeiro 
já apresentou em uma das sessões passaJas um 
precedente temível que passou nesta casa; o 
precedente foi este: que o ministro de estado que 
era senador podia-discutir e votar sobra a mataria 
de um projecto (tratava-se de negoeios da marinha), 
e o ministro apresentou uma emenda que foi appro. 
vad11. Este preclldente teve lugar em 18213 na 
sessão de 28 de Julho, e acha-se consignado a 
B.. 264 das actas impressas: elle foi aqui já lem
brado por um honrado Sr. deputado, e era ministro 
então o Sr. visconde, hoje marque:z: de Para
n aguá ••.• 

O Sa. FERREIRA. PENNA.:- Não apoiado. 
O Sa. VILELLA. TAVA.BES:-1\!uitissimo apoiado. 

Por consequeneia não sei como poderemos argu
mentar com precedentes para justificar as nossas 
opiniões ; mas se quizermos recorrer a precedentes, 
os precedentes são em favor da opinião estabele
cida pela nobre !!ommissão de constituição e po
deres. 

O roeu nobre amigo, deputado por Pernambuco, 
já apresentou um parecer em que se achão assig
nados os Sr. D. Manoel, Gonçalves Martins e 
Soares de Souza, no qual parece se estabelece que 
o Sr. Barbosa de Almeida podia tomar assento 
nesta casa, primo , porque o deputado effectivo 
havia participado a razão por que não podia com
parecer á sessão; em segundo lugar, ~orque Q 
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Sr. Barbos:~. de Almeida era ju~tamente aquelle 
supplente a quem tocava o direit•> de substituir 
a esse deputado. Ora, não ba"<'•'ndo no cnso ver
tente a m•sma identidade de razã" , ieto é, não 
tendo o Sr. b.;rão da Boa-Vista nem o Sr. Dr. 
Pedr<> Francisco de Paula CavAlcanti, nem os 
supplentes qu · se lhes segut•m participado as 
rrzões por que não podem comparecer na camara 
dos Srs. deputados, afim de que a camara, apre· 
chmdn estas razões, possa conceder-lhes ou não 
escusa : tambem niio sa tendo mostrado que o Sr. 
visconde de Goyanna é aquelle supplr.nte a quem, 
em virtude di• ordem numerica em que se acha 
collocado, cabe o direito de sub~tituir a esses 
deputados eff~ctivos e supplentes, está claro que 
o precedente estubelecido pela nobre commissii.o 
de constituição nr.ssa époc<~ está inteiramente de 
accordo com 11(\Uelle que Stl ncha hnjtJ estabelecido 
no pareeer. Nem se diga, meus senhores, q·1e isto 
não é logico ; isto é quo é verdadeira loA"icn, 
porque a razão do parecer da commissào de então 
foi haver o deputado efiectivo participado o motivo 
por que não podia comparecer, e ser o Sr. Barbosa. 
de Ala1eida a:juelle a quem competia o diteito de 
o substituir, circumstancia que não se da no caso 
vertente. 

Mas, senhores, temos outro precedente a este 
rf'speito , e aqui cumpre-me dizer que muito me 
admirou que o nobre deputado pelo Ri..> de Janl:iro, 
e que foi o primeiro a combater o parecer da 
nobre commissào de constituição, esteja assijlnado 
em um parecer que considero como precedente da 
casa. F.' o parecer que deu a nobre cc.mmissão de 
constitdção e poderi?S a respeito da 11dmissão do 
Sr. Queiroz Coutinho; e o que diz este parecer 'l 
Que o Sr. CllUtinbo não devia tomar assento n& 
case., porque e. camara municipal da capital do 
Rio de Grande do Norte não podia conceder 
diplomas por hypotheses ~ratuitas. E' justamente 
o que se realisa no caso vertente: a camara do 
Recife manda um diploma nn. hyr.otbes~ gratuita 
de não comparecerem os deputados t:ffectívos e 
os supplentes mais vota1os. (Apoiados.) 

Mas , senhores , se não valem os precedentes 
estabelecidos nestes dous parecert~s, pergunto eu 
aos nobres deputados se poderá valer como pre· 
cedente um parecer em q1:e se achão assignados 
os Srs. Honorio Hermeto e Clemente Per.;ira. que 
n.e persuado são autoridades na materia. O que 
dizem estes senhores em um parecer que aqui 
apresentárão em 1843 ? Tratava·se da admissão do 
Sr. João Candido do Deos e Silv11, terceiro votado 
nl\ ordem dos supplentes. sendo o primeiro o Sr. 
Andréa e o segunlio o Sr. Marcellino José Cardoso; 
o que disse então a com missão? Que a indicação 
que foi submeltida ao seu exame não podia 80r 
adoptada, por isso que não se podia dar assento 
nesta casa a um supplente votado em terceiro 
lugar CGtn preterição do primt~iro e segundo .••. 

O l'>R. D. MANOKL:- Isto é contraproducente. 
O Sa. SouzA MARTINS : - Não tinha havido 

participação que os mais votados deixarião de 
vir. 

O Sa. VrLELLA TA.VAREs:-E quo participação é 
que ha agora? O ju•zo da camara municipal? 
Senhores, o que é de attribuição é strictijuris : se 
a camara municipal do RecHe tem a attribuiçiio 
de participar á camara dos S•s. deputados que 
taes e taes deputados não podem comparecer. ella 
deve dar as razõ.,s desse nii.o comparecimento, 
para a camara dos Srs. deputados poder apre· 
cial·as; aliás como conciliar o que se acha disposto 
nos arte. 110, 111 e 112 do regimentu 't Eu o nã() 
sei. . 

Senhores, creio ter provado co1n a legislação 
vigente e com os precedo:ntes dH case. que o 
parecer <\a nobre com missão estã no caso de passar. 

o sr. D. Manoel:- Sr. presidente, nem 

uma só novidade, a não se~: o ultimo parscer 
que se !tm, <! €Ste parecer contra·producentem 
apres,,ntou no :seu discurso o illustre deputado 
qu" acllba de ~entar·se. M:ls como elle se dirigio 
directament~ ~ mim, posto que não falliigse no 
meu nome, JUlgo do meu devér dar-lhe respo~ta 
immedia.tamente. 

Senhores, foi ju~tamente o principio da con· 
cili.açào quil me IJbd~oL< a P" ·lir a palavra para 
Cumbator o parccoll' da commissão. Eu não 
aàmitta canciliaç:lo senão fundada na justiça 
(apoiado$), e como ao Sr. visconde de Goyanoa 
se pretende negar justiça da maneira a mais pa
tente .... 

O Sn. Nu.N:ss ~1.\.CHAD'J:-Não apoiado I 
O Sa. D. MA.NOEL·-· ..• julguei de meu dever 

pedir a palavra. Por ::onsequencia, :linda vou 
de accõrdo com as auto1 idades re:;peitaveis que 
em outra occasião apresentei nesta casa para 
mostur os perigos do terrivel espírito do partido 
que infelizmente domina no paiz, que tem es
tragado a homens que, som tlle, lhe podião 
prc.>stBr bons l'erviços. 

Mas, seohores, quaes são os argumentos que 
o nobre deputado apresentou e que jâ não fossem 
cabalmente respondidos ? Elle rtJcorreu á~ ins
trucções d<~ 26 Março de 1834 a ao regulamento 
da ca>a. Já coufessti ingenuamente, e repito 
que com effeito não fôrão preenchidas todas as 
formalidadt-s •..• 

O SR. NUNES MA.CHA.Do:-Apoiado. 
O SR. D. MANOEL:- •..• que o regim·,nto da 

casil e essas ínstrucçõ!ls exigem para se dar 
assento a um supplente ; mas foi por isso que 
me servi do luminoso principio seguido no~ 
parlamentos mais que nós adiantados na carreira 
da civiiisaçào ; foi por isso que disse que, ern 
taes occasiões, o parlamento nào é senão um 
grande e santo jury, que deve julgar e decidir 
aa boa fé de sua coasciencía. Qual de nós em sua 
com;ciencia não está persuudhlo que os Srs. 
bariio da Boa Vista, Pedro Cavalcanti, Sebastião 
do Rego e Maciel Monteiro não 'l'êm tomu.r 
assento nesta ca•a ' E aproveito a occasiiio, 
Sr. presidente, para responder á censurl\ injusta 
que dous Srs. deputados por Pernambuco dirigi· 
rào a esses ':ienhores em tom de mofa por não 
virem a esta caso. tom>lr assento. Declaro aos 
Srs. deputados que nenhum homem de bem, 
nenhum homem q11o tem consciencia •.•. 

O Sa. PaES1D~>;NTU:: -Eu não po:~so adDiíttir 
sem~:lbantcs expr~!s~ões. 

O SR. D. MANOEL' - . • . . V. Ex. como é 
muito b,>n;, é que pensa assim. 

O Sa. NUNES MACHADO: -Deixe-o continuar, 
Sr. presidente. 

O SR. D. MA:SOEL:-Estoa continuando. Entendo 
QUO no lugar do Sr. bariio da Boa-Vista, do Sr. 
Rego Barros, do Sr. Maciel Monteiro, não devt:ria 
ninguem tomar assento nesta casa depois da ma
neira com que esses nobres deputados forão della 
expulsos : como deputado de honra, tendo convic· 
ção como esses senhores tinhão dfl que erào le· 
gitimos representantes por Pernambuco, e forào 
postos no ·lugar de supplentes, nenhum viria tomar 
asseuto. Elles nesta parte procedem como verda
deiros cavalheiros, como bomeus de honra, e eu, 
em lugar delles, f<~ria outro tanto. Talvez que, 
sd c"mparecessem nesta casa, os Srs. deput!ldos 
fossem os primeiros a mofar delles, a rirem·se, 
llluçando ·lbas em rosto a pressa d~ voltarem 
ao parlamento depois de terem sido delle ex· 
pulsos. 

O Sa. Pa:sSIDEN'I'll:: ·-Tambem não se pôde dizer 
que !orão expulsos. 

O Sa. D. MANoEL: - Elles·. assi.m o entend-em, 
Sr. presidente. 
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O SR. URBANO: -Peço a palavra para res

ponder. 
O Sa. D. MANOEL: -Elles assim o entendem ; 

e f'is a razào porque não voltárão. Por c<..nse
quencia, não podem merecer por isso a menor 
censura, antes louvor, porque dão provas de 
muita honradez, de muito pondonor, de muito 
cavalheirismo. 

Agora vamos ao~ argum ent?s. Eu dis~e que 
erão os dnus argume11tos deduz1dos do rPgtment~ 
e das instrucções de 26 de M><rço. Já respondi 
que com effeito faltârão algumas formalidad es, 
mas quo essas formalidr~des devem ser suppridas 
pela camara, e a camara o tem feito em innu· 
meras occasiões. Esta convicçiio não é filha do 
dito de um a outro amigo • ba muito que nós 
sabE<mos com a maior certeza que o Sr. barão 
da Boa Vista, que o Sr. Pedro Cavalcanti, q:ue 
o Sr. Sebastião do R~go e que o S!. Mac1el 
Monteiro não voltão ao parlamento ; nao é a um 
amigo ou outro que slles assim têm escripto, é 
a muitas pessoas a quem elles têm l•arlicipado 
a resolução firme em que estão de não voltarem 
aqui. Mas para mim não ha só esta prova, ha prova 
documental que é o officio da camara municipal; 
se estll er~viou o dtploma ao Sr. VIsconde ~e 
Goy:mna, é porque tinha certeza de que o~ ma1s 
vot11dos não viubão. E, senhores, se a camara 
du .R"lcife quizesse, por exemplo, _favorecer _o Sr. 
visconde Goyanna, porque ha ma1s tempo uao lhe 
mandou o diploma ? Porque deixou passar qull
rent•\ dias para -lhe r r,metter? V e-se el:tramenta 
que a c11mara municipal de Recife ~graças lhe SP.· 
jào dadas) marchou neste n!goci<? com toda __ a 
circumspecçào e madureza ; nao quu: dar occas1BO 
a que se dissesse que era pr~cipita~a, porque 
mandou o diploma quarenta dtas crew que de
pois de aberta a sessão. P<~rtnuto, Sr. presidente, 
é claro que nós temos t!erteza, no menos eu 
tenho certeza proveniente de informações para 
mim tão fortes como ofticiaes, de que os Srs. de· 
putados 1:1 supple11te~ mais votados ni\o vêm 
tomar assento, e teuho a certeza de ~! !U doeu· 
ntento ofiicial, qual é o officio qua ac'J mpauhou o 
diploma que a camara do Recife enviou ao Sr. 
Viscl.lnde de Goynnna. 

Vamos agora, :)r. ;!!residente, aos precedentes 
da casa. Note V. Ex. qne cu reconboço que 
nesta m(ltllria têm havido differentes precedentes ; 
foi por isso qU!l eu princ i p~lmente rec<!_rri aos 
precedootcs da preseute legtslatura; nao qu_tz 
servir-me llo uu1 prer.edente em 18!3. Deste n:l~ 
se lelllbrou o Sr. dopulado por Pt!rnaDibuco: e 
um parecer 0111 quP es tou ass tgnado com os !llllUS 
ami~-:ns os Sr,;. Gouçalve;; Marttns e Euzeb1v ~e 
Queiroz, chamanJo parll tomar assento ao entno 
deputado supplente o Sr . Nune!l :Machado. 

O Sa. NuN.E~ MACHADo : - Era eu segun.lo 
supplente. 

O Sa. D MANOEL : - Havia participação de 
que os Srs. deputados que forào suppridos pelo 
nobre deput!\do e pelo Sr. Carvalho de ~ndonça 
não vinhão tomar assento ? Apresentarao elles 
diplomas nesta casa '1 Nada ~isto. ; ~as nós 
vimos que os Srs. deputr.dos ordmar10,; nao com· 
pareciào: o Sr . Nunes Mt\cbado apresentou-se 
aqui, desejou ardentementll ·tomar as~ento •.••• 

O Sa. N. :MA.cH.tDO : -Como prova tsto o nobre 
deputado? 

O Sa. D. MANOEL : - O Dtlbre deputado diri
gio·se a mim ••••• 

O Sa. N. MAcHADO : - Digo que DàiJ me dirigi 
ao nobre deputado. 

O Sa. D. MANoEL : - •••• cincu llO seis vezes .... 
O Sa. N • .MAcHADO ' - Não é exacto. 
O Sa. D. M.tNOEL : -.. .. dirigia-se a mim 

pediodo·D;le que _eu desse attenção.-. · 

O Stt. ~. r..bcH.I.DO : - Não é e:ucto ; nem eu 
fallava então com o nobre deputado. 

O Sn. D. :l'túNoEL : - Disse-me (não houve 
te,temunha, '"as eu invoco um juiz muito supe
rior ,) disse-me, p .lrque então tínhamos estreitas 
relações : - D. Manoel, você quer que o seu 
collega est•ja aqui? (Eo;tava atrás.daquelle repos
teiro.) Eu lhe respondi que não, que havia da 
dar o meu parecer favoravel, porque os meus 
honrados C•llleg9.~ esta vão deste aceordo .... 

O SR. N. MACHADO : - Declaro que ignoro toda 
eRta bistoria de Sr. deputado. 

O Sn. D. M:AN•JEL : Cinco ou seis vezes instou 
commigo o Sr . deputado •• . • 

O Sa. N. 1\hcRADo : - Peço a palavra para 
responder ou para me explicar, Sr. presi tente. 

O Sa. D. MANOEL : - C.mfesso que fiz justiça, 
assin) como a tizerão os meus nobres amigos e c<.~ l
legas da commissão de constituição,_ chamand? .a 
estes dous Srs. supplentes sem que v1esso partiCI
pação ofll.cial a c amara do que us deput.1dos ordin•l
rios deixassem de tomar assento, sem que esses 
dous Srs. aprese11tassem diploma~ . Eu e os me.us 
nobres collegas estabelecem.:~s 1~to como pnn
cipio d<.l grande jury. e podíamos aJmittir estes 
seuhores, uma vez que os deputados ordinarios 
não tinhão comparecido a bmar assento. 

Sr. presiJente, o precedente altegado pelo S~. 
deputado a respeito do Sr. supplente pela J;labta 
é, como di~se o meu nobre amigo deputado 
pelo Mo~ranl.ão , eontr~~oproducentem . Nllsse pa
recer, senhore!!, o que fizemos nós ? Nada mais 
que compillar, resumir o que se achava no o!ficto 
du C>\mara municipal ; mas nós conclu1mos 
pela adopçiio cl<> parec!lr, o qual era que o Sr. 
Barbosa de Almei.ia tom(\sse assento ; e por 
cvnsequsncia já vê o nob1~ e deputado que a con
clusão do parecer é toda em meu favor, e 
portanto contrapr0ducentem. 

Invocou-se lambem o parecer da nobre com
missão de constituiçã0, dado o anno passado, a 
r espeito do Sr. Qt1eiroz C?utinho ; _ ne<~e parecer 
se achão assigoaturas mu1t0 respettaV':!JS, e uma 
delll\s é a do nobro deputado pelo Rio de Janeiro 
que primeir<J combateu o parecer !\Ctual ; ve
jamos a diffdrença entre um e outr•> parecer. 

NLl parecer a~tual nós temos a certeza de que 
os Srs. dllputadvs nã.> vbm ; o mesmo Sr. depu
tado que ha pouco fallou <iisse que tinha pre
sentimt~otos disto (tem a me~mo cert~za que eu 
tenha) ; ma~ no parecer (\ resp~ito elo ;;r. Quoi
rnz Coutinho hav1a a mesma razao? H •vta certeza 
dtl que o Sr. AlbU•JUerque Maranhão não Vi<!sS~? 
N;io; e tanto, qlls este senhor tomou assento 
quatro dias depois qu~ R•lui. s~ a~rese~tou o 
Sr. QuairozQ,,utinho, cuJa adm1ssa'! fo! aqUid~mo
rada dous rnez<:s consecutivos, adm1soao que amda 
mais seria deawraJa se por venturu. o Sr. José 
Pedro não se apresentasse a tomar assento. f 
Sabieis vós com certeza que os deputados ordl· 
narios não vinh•lo tomar assento quando cha
mastes ao Sr. José Pedro da Silva? Não; nada 
havia d<J ofticial; e como decidistes neste caso? 
Como membros do grande jury :. e se decidist!!s 
então como membros do grande Jury-, porque nao 
quereis ser hoje membros do grande JUry '! ?o.rque 
quereis estas formalidades, as quaes ra::1SS1mas 
vezes têm sido observadas nesta casa? Quem se 
não lembra da maneira por que a eamara tem 
procedido na aJnlissão dos supplentea e _de sup
plentes menos Vlltados, porque se s~b1a que 
outros não viohão, e supplentes sem dtploma'!._ '1 
E porqu'l procedeu a camara assim 1 Porque nao 
é ma8istrado qu<! esté. sujeito ãs formulas, que 
deve Julgar segundo as provas ; mas procede como 
grande e santo jury nacional. Foi assim qn~ vós 
prucedestes, que vós julga tes. qua!ldo admitt;stes 
o Sr. José Pedro da Silva ; fo1 ass1m que proce-
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destes e julgastes quando admittistes o Sr. padre 
Affonso como supplente pel~s Alagõas; E: po~ q~e 
de outra maneira >6s estane1s em cuntrad1cçao 
com vossos princípios, se por ventura para a 
admissiio de supplentes fosse indispensnvel obser· 
var rltzorosamente as f·Jrmulas prescriptas nas 
instrucções de Março e regimento da casa. 

Tambem se apresentou um parecer assignado 
1?or membros rrmito distinctos hoje no senado, os 
Srs. Carneiro Leão e Clemente Pereira. Este 
parecer nada prova em contrario, porque não 
havendo certeza nenhuma que os supplentes menos 
votados deixassem de tomar assento (como ne,;te 
caso ha certeza, ll certeza ofticial), não póde este 
arRumento favorec~r-vos, antes é contra vós. 

acabar-se a sessão ch~ma-se a um Sr. deputado 
pelas Alagóas,depois de se haver declarado que elle 
não <.levi" ser chamado, porque não havia parti
cipação official de que não vie,;sem os Srs. Lisboa 
e Lopes Gama, quando se vê na 1:1essão actual a 
demora de quasi um mez para se dar parecer tão 
simples ácerca de uma indicação sobre o Sr. depu
tado supplente pelo Rio Grande do Norte, o qual 
pela sua nimia delicadeza, e para evitar talvez 
algum desaguisaJo não quiz vir tomar assento, 
quando se vê tudo isto, como se hão de qualificar 
semelhantes factos? Hão de ser qualificados como 
tenho qu11lificado, actos filhos do espirito de 
partido que desgraçadamente domina no paiz. 

Quem assim íalla, senhores, não é calumniador ; 
quem assim falla emitte o seu juizo a respeito 
de factos que em si despertão uma justa e santa 
indignação : pois persuadem-se os Pobres depu
tados que a sua autoridade, que o seu p)der vai 
até o ponto J.e não achar um censor, um juiz 
mesmo? Todos nós ternos um juiz dos nossos 
actos, são os nossos concidadãos ; q•1atlto maia 
que eu além de cidadão sou representante da 
nsçilo. Desenganai-vos: quando se apresentarem 
factos desta natureza, não me hei Je calar, hei 
de me levantar para vol·os lançar em rosto, hei 
de fallar como se falia quando se tem por si a 
justiça; hei de dizer:- Sois parciaes, e é na 
vossa parcialidade que se fundão estes factos 
escandalosos. 

Quaes são os outros precedentes que se invo
cárão ' Nenhum mais: mas eu peço á camara 
que tenha a bondade de recordar-se, não diga dos 
precedentes anteri0res ao anno passado, mas dos 
do anno passado apontados no meu discurso. 
Ha os precedentes do Sr. José Pedro, do Sr. 
Coutinho, do Sr. padre Affonso ; tres deputados 
faltavão e não havia participação official de que 
elles não viriiio: note-se bem que o Sr. Queiroz 
tinha recebido, é verdade, o diploma de deputado 
supplente, mas rP.cebeu-o com um ofiicio em que 
se dizia que, sendo possível que o deputado ordi
nario não viesse tomar assento, a camara muni
cipal da capital lhe enviava o diploma : ella não 
tinha certeza que o Sr. Albuquerque Maranhão 
niio · vinha tomdr assento; mas a camara do Rec;fe 
dá por certo que nem o Sr. barão da Boa Vista, 
nem o Sr. Pedro c ,,valcsnti, nem os supplentes 
mais immediatos vêm tomar asser:to, por conse· 
quencia já se vê que as hypotheses são inteira
mente differentes. 

Sr. presidente, o Sr. deputado por Pernambuco 
fez um discurso vehementissimo contra mim na 
sessão passada; as palavras calumma, injuria, 
e não sei que mais, forão por elle barateadas na 
discussão. Eu disse do meu lugar que este discurso 
não ficaria sem réplica; não o quero seguir tanto: 
quero apenas repellir essas palavras qut só podem 
injuriar as pessoas que as proferem. Em que, 
senhores, calumníeí a esta casa ou a alguns dos 
meus nobres collegas? Seria possível qtte a 
respeito de alguns delles eu formasse um juizo 
temerario; é isto possível; mas calumníado~, 
como ? Usar de reticea1cias não é calumnia, porque 
me é livre usar de figuras muito usadas, muito 
communs; e em segundo lugar, nem sempre sou 
obrigado a dizer tudo quanto sinto: mas apresento 
os factos; more.liso sobre elles : ba aqui calumnia? 
Morallsar Mure um fado que ningucm nr~a, 
emittir sobre elle o meu juizo é calumnia? Disse 
eu, por exemplo: -quando vós admiltistes sem 
essas formalid11des o Sr. José Pedto da Silva, 
dêixas!.es-vos guiar pelo espírito de partido: 
quando admittistes o Sr. Queiroz Cuutinho, dei· 
xastes-vos impressionar pelo espírito do partido. 
-Isto poderA ser uma cousa menos exacta, mas 
calumnia, só no diccionario do Sr. deputado. 
Depois, o Sr. deputado ou alguem nesLa casa 
deixará de conhecer que sou talvez fogoso, e que 
um dos meus defeitos é talvez nímia franqueza? 
o homem franco não e calumniador; poderei 
errar no meu juízo, mas me é dado moralisar sobre 
os factos como quizer, tanto mais quanto expando 
as minhas opio1ões em publico. Mas repetirei, 
quando se vé o facto de se dar entrada na casa a 
um Sr. supplente que apenas estava na córte 
havia alguns dias, quando se ob!'lerva a demora 
que houve em admittir·se um supplente a favor do 
qual havia uma indicação, havendo quasi doua 
mezes que não chegava o deputado ordiuario, 
c:o:no, senhores, havemos de ajuizar ácerca dest~s 
dous factos 'l Sabemos nós que um dos supplenLes 
é ligado com os senhores que têm maioria na casa, 
e que o outro não é seu co·religionario político. 
Quando se vê o afan com que po11c:os diaa antes de 

Fallais em conciliação; como quereis a con
cili!'-ção com esta maneira de proceder? Nós que 
a queremos, nó!! que a proclamamos desde 44, 
nesta casa e fóra della, havemos de sofirer que 
se proceda desta matr.eira? Não por certo : em
quanto tiver al)ui assento hei de fallar assim, 
hei de usar do meu direito para mostrar que 
semelb!!.ntes factos não têm por base senão a. 
parcialidade e o espírito de partido ; e como quero 
acabar, ou pE:lo menos desejo diminuir a influencia 
d111le, hei de sempre levantar a minha fraca 
voz contra semelhante procedimento. Desejo que 
o ::;r. deputado me diga em que estou em oppo
siçiio com os dous escriptores que citei, Martignac 
e Bailleuil. 

::)r. pre~idente, eu desejava que os nobres 
deputados apresentassem f!lctos meus, mostrassem 
pareceres assignat.los por mim em contradicçiio 
com esta$ idéas, mostrassem votaçõE>s em con· 
trurio ao quu ten!Jo expendiJo: então poderáõ 
taxllr·me de: incoherP.nte, contradictorio; mas :;e 
nãn o fiz ·;rcm, uiio têm direii;:> de ma dirigirem 
semolhant~ censura. 

Eu appello para a camara e para o paiz; elle:> 
que ajuizeu1 sobre o P'•re.:or que se achl\ em 
discussão; elles quo cor1fr.1ntem este parec&r C<Jin 
todos o~ outrus daJos nestil. legi:>latura: elles 
que examiucm as circumstancia-:~ do Sr. visconde 
de G·•yanna, como quinto Rupplente, com as 
circumstancias do Sr. José Pedro da Silva, do Sr. 
Q.ueiroz Coutiubo ; elle~ que decidão se a camara 
tem-se ringido a estrictas formalidades na admis
são dos supplentes. 

Voto contra o parecer da commissio, e a favor 
da emenda. 

O Sr. Nunes ~achado :-Sr. presidente, 
acaba o nobre deputado de referir-me um facto 
que, a não ser explicado, traz.me muito desar. 
Se V. Ex. não me dá a palavra para explicar, 
eu a peço para re:>ponder. pois que posso fallar 
tres vezea, visto que fui quem redigio o parecer: 
entretanto quero bimplesmente explicar um facto. 
Desde que ~enho assento na casa, tenho presen
ciado q,ue os Srs. !)resi<ientes da camara dtio 
sempre a palavra áquelle,; dep11tados a res
peito de quem se referia um facto que pôde 
eompro~etter . ou ollender a sua reputação ; 
peço po1s a V. Ex. a palavra para. explicar um 
facto. 
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O Sa. PRESIDENTE:- Pôde explicar. 
O SR. NuNES MACHADO : -Sr. presidenta, eu 

não qnero re~ponder ao nobre deputado, mas 
antes de explicar a historia que o nobre depu
tado re{<lrio, eu lhe perguntarei se te'"e in
tenção , quando por tal fôrma se exprimio a 
m~u r~ospeito, de off~udor o meu caracter, inju· 
rinr-me ...• 

O SR. D. MANOEL: -Não é injuria dizer a 
vet·dade. 

O SR. NUNES MACHADO:- ...• porque de outro 
modo não responderei aqui ao nobre deputado ..•. 

O Sa. D. MANOEL:- Onde havia de responder? 
O SR. PRESIUENTE :-Eu estou persuadido que 

não houve da parte do Sr. deputado lotAnção 
de offender. Eu lembrarei aos Srs. deputados 
que nos dP.vemos respeitar mutuamente (apoia· 
dos), devemos ser os primeiros a dar o exemplo 
de urbanidade, prudencia e m;>deração. (Apoia· 
dos.) 

O Sa. NuNE~ MACHA.DO :-Sr. president<~, sem 
duvida nenhuma o que V. Ex. me acaba de dizer 
é aqui\lo que me ten~o prescripto e procuro 
exercitar, não só guiado pelos princípios de 
educação que recebi, como pela gravidade do 
lugar que orcupo. Algumas vezes, Sr. presidente, 
nas discussões me apresento com algttm calor, 
mas a camara e ~' publico têm visto, depois de 
publicados e lidos a sangue- frio, que nos meus 
discursos nem uma palavra se acha que trans
grida, que transponh:\ os preceitos que V. Ex. me 
acaba de lembrar. 

O Sa. P&ESIDENTE :-Eu faço esta justiça ao 
nobre deputaJo. 

O Sa. NUN&S MACHAI>O : -Tenho algum calor 
quando fallo, mas ainda não empreguei expressõ~s 
de que não usem os homens de educação. Ab· 
strahindo-me deste episodi;.t, vou ao facto. 

O nobre deputado est~ i:~teiramente 6nganado •.•. 
O SR. D. MANOEL:- Não estou, j~ invoquei o 

juiz supremc. 
0 Sa. NUNES MACHADO :- Depois dessa eleição 

a que I) nobre dt<putlldo alluolio, vim da minha 
província para esta cidade, porque ao.~ui tinha 8 
!llínha fan•ili8. A.qui chegando, Sr. pre~idente, 
abrio·&6 8 camara, mas eu desafio a q11em qut:r 
que seja para que diga se mo vio aqui apparecAr. 
Eu era o segundo supple te ua or<i!>m da votação; 
o primeiro supplt>nLt•, qufl era o Sr. padre Re
zende, veio com dipl .. rn~ em consequencia .te ter 
o Sr. barão da B·•a·Visla offici ••<io ~ canuua que 
não podia romp11rec~r. Estava, como di~to, c"m 
asseoto o Sr. R··zendo nn qualidadtl de primeiro 
supplenLe; eu era o Megundo; um amigo meu 
enten•leu dever propõr á eamara o meu eh>~ma
mento; eu aqui não vim, não tive parti.\ n*>nhuu•a. 
na resolução que a camara tomou. Cumpre 
lembrar á camara que eu sô fui admittido nesta 
casa depois que o Sr. R~:zende foi declarado 
deputado por Minas; e por aqui j~ vê a eamara 
a differ~nçá que ba entre este facto e a maneira 
por que o trouxe o Sr. deputaJo. Repito, não 
me lembra de ter me dirigido ao n()bre deputado, 
e até nessa occasiào não tinha rehções com o 
nobre dei>utado •••• 

O Sa. D. MANOEL:- Até de tu e vós. 
O SR. NoNs:s M~o.ciiADO :-Se o 

me contesta •••• 
O SR. D-. MANOEL:- Contesto. 

Sr. deputado 

O SR. NUNES llicHADO :- Eu tomarei algnma 
explicação com o nobre depul8do de oulra ma
neira que oao aqui ..•• 

O · Sa. D. MANoEL: -Aonde quizer. ; como 
quizer. Ah I teDJos desafio (ri.tadal), Lemos 'duello. 

TU.KO I 

O Sa. NUNES MAcHA.I>O :- Póde ser, Sr. presl· 
dente, que dep"is 4ue tomP.i assento na casa, 
eu me dirigisse a alguP.m quando se apresentou 
uma propl)sta para entrar um meu amigo por 
Pérnambuco, mas repito, não me dirigi ao nobre 
deputado, nem mP. podia dirigir, porque nós 
an.Javamo'> deshavidos em con;;;equencia dos ntt~ 
~rocios da pruvineia do Rio Grande do Norte. 
Tin\la relaçÕils com o irmão do nobre deputado, 
mas com o nobre deputado não ns tinha. A este 
respeito não dou uma palavra mai~; o nobre 
deput.ado affirma o facto de um modo, ou de 
outro ; não accrescento mais palavra a este res· 
peito ; só qui?. mostr><r que o exemplo que o nobre 
depu~ado trouxe não lhe pôde aproveitar, porque 
eu en\rei em consequencia d& uma . vaga verificada 
na camara por ter o Sr. padre Rezende deixado 
o lugar de primeiro supplente por Pr.rnambuco 
para representar como deputado effectivo por 
Mmas. Aqui està o facto. 

o Sr. D. Manoel. :-Eu não posso deixar 
de repetir o que jà disse; declaro á casa que fui 
pr<>vocado pelo 8r. deputado para referir este 
fãcto. En vnu explicar o caso. Tinha eu dito 
aos meus nobres amigos que se aasentão ao meu 
lado, que em 1843 tinca assig.,ado um parecer 
com os Srs. G·•ncalves Martins e Queiroz a respeito 
do Sr. Nune~ l'vhcbado. O Sr. Nunes Machado 
tinha-se persuad1do que havia má vontade contru 
elle ; dirigia-se a mim, e eu lhe disse:- não ha 
tal, em breve o verá.- Então tínhamos relações 
dtl tu e vós; essas relações romperão-se d~poi~ 
que tomei DP.sta casa a defeza do Sr. barão da 
B·ll\ Vista. Ha a este respeito um facto espe· 
cialissirno, que não posso referir á casa, tr.as que 
logo referirei em particular ao Sr. deputado. Não 
fiz favor ao Sr. deputado, entendi que lhe fazia 
justiça; mas pedio-me isto muitas vezes, porque 
!louve alguma demora em se apresentar o parecer 
para a sua admissão nesta casa. Torno a dizer: 
não tenho provas paN contestar ao Sr. deputado, 
porque tu•lo se passou entre nós unicamente; 
mas como ha um juiz supremo que nos ouve, 
elle nos julgará. 

o Sr. Urbano:- Sr. presidente, felizmente 
a discussão se tem prolo>ngado mais do que >~e 
deveria suppór •. Digo felizmente, porque no longo 
intervallo que tem durado a discussão tenho 
podido reslabelecer em mim o sangue-trio. 

Principiarei, Sr. presidente, declarando qua os 
membrotl da commissão de constituição e po
d•·r~s. quando d· rão o parecer que se acha em 
d•~cussíi.o, havião precll•ientemente pensado, e 
pensado n•uitu, tanto oue reservárão o seu parecer 
du um dia para outro. Foi com todo o saugue
frio e madur~za, foi com o maior desinteresse, 
Stlm uenbum Stmt1mento de detipeilo, foi unica
mente attendendo á dispo~ição do regimento da 
casa, aos rigorosos princípios de direito . e justiça 
que a C<>mu•i~sào lavrou este parecer. Eu não 
tenho duvida em declarar aindA hoje que é muito 
inJ.itierente· para os membros da commissão que 
o parecer seja ou não approvado; não entra ahi 
nem sentimento de odio, nem hmbern interesse, 
porque a votllção que houver n'um ou n'outro 
sentido Sllr-lbe-ha indifferente •..• 

O Sa. F.saau :-E em todos os aetoa <1. com· 
missão. 

O Sa. URBANO :-Sem duvida. Sendo estas aa 
intenções dos membros da commisaão tle consti
tuição e poderes, sendo esta uma questão q_ue 
sóme.nte pod11ria ser rllsolvida pelos principlol 
de direito e justiç~t, foi para mim da maior sor· 
presa quando observei que os ,,obres deputados, 
em vez de entrarem na discussão c<'m, aquella. 
calma e frieza que requerem neg·>cios dq tal' 
ordP.m, pelo contrario, tomãriio calor Px.eessiV<>, 
mostrarão-se apaixonados na discussã.,J Proeur.e1. 

6a 
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penetrar o motivo t!e um tal calor, e realmente 
custa me a comprehenderl A.o ouvir os nobres 
deput!!.dos, pensar-se-hia >'em duvida que havia 
algum perigo immineut~> para o estado, que a 
ordem publica se achava ameaçacta, que um 
inimigo externo estava ás nossas portas ou pP-Io 
menos qne t<ste pHecer iria resolver uma crise 
ministerial ! 

Não sei, Sr. presidente, que alto interesse 
politi~o enxergãrão os nobres deputados neste 
parecer para que lhe quizessem dar este caracter 
de virulencia, esta côr mesmo politica qu~ os 
nobres deputados quizerão !lttríbuir-lbe J Dnr-se
ha t~caso, Sr _ prestdet,te, que sobretud<) o nobre 
deputll.do por G••yaz enxergasse no parecer um 
novo caminho para promover mais tactlmente a 
conciliação t Tt~lvt>Z o nubre deputado, observand•J 
que esta vão assignados no pa• ecer tres membros 
da maioria representant~s dos diverso>! grupos 
da ca:;a dissesse com.;igo : - ~is-aqni neste 
parecer comprometida a praia com Santa Luz•a : 
boa oceasiii.o p11ra promover a conciliacãv- · E 
atirárâo-se aos mt> mbros da couunissão com 
uma viruleacia, que sem duvida causa estra· 
nhez:t .... 

O Sa. Feaa.AZ : - A c<:~nciliação aqui 'Vem a 
martello. 

O Sa. URBA.NO : - Não ; os nobres deputf\dos 
hoje estão muito interessados peh conciliação ..•• 

O Sa. D. MANOEL:- DP.sde 184L 
O Sa. U&BA.Nu :- ••• o como virão as~ignados 

no parecer t\tembros da ma1vria, reprl'sentantes 
dos diversos grupos da camara, ente11derão que, 
deviào fazer cahtr o parecer, e hzêl-o cahir com 
solemnidade , esta derrota d'l cotnmissão era 
um caminho muito certo ps.ra . a sua conci· 
li ação. 

O Sa.. FERI!Az ;- A conciliação entra ahi ::omo 
toucinho eu\ Mafoma. 

O Sa.. SouzA MARTINS :- A conciliação é obe
decer a tudo quanto qui:z:erem os nobres depu
tado. 

O Sa.. URBA..'<O : - Deixem-me faltar pelo amor 
de De.us; ll~t<>u explicando a conciliação a modo 
do!' nobres deputados, i,.;to é, suppo,do que o 
parectlr P••dia cabir, mio quizerào <!Ue tivesse 
uma qu ed11 simplt>s, que se pudeHse tHtribuir a. 
di-versid•tdo de pem!11mentos d 1 ca.mara ; q uizerào 
dar-lbe uma dern.ta polltica .... 

O Sn. FERRAZ:- Isto é que é ca.stell<:1. 
O Sa. UkllAXO : - Sr. presidente, rPtdmflnte 

admira o procedim.,nto dos nobrf!s deputa·i•18 I A 
commis~ào_ tem 11offrido as mai,s gravP.s injustiças, 
a commtssao tem labMado n uma serie de C"D· 
tradicçõas, foi dirij;tida pelo mesquinho ~~spirito 
de ~a~tido, quiz i~põr a sua sob11r11na t"ontadl', 
conunua no maldl\o . systema de dolpurações, e 
quantas o~;~tras ac:cusações puderão ·os nobres 
deputados 1nventar com a injustiça a mais 1la
grante I Eu, Sr_ presidente, não posso deixar de 
defender a commissão de constituição das incre
pações que lhll forào feitas de alguma" falsidades 
m~sm~· com que _a commissào foi accusada, mds 
pr1meJramente d1rei alguma cousa em favor do 
parecer. 
~u já havia dem<Jnstrado que, conforme o 

reg1mento e os precedente~ da casa, n~i:o s~ pndia 
admittir um supplente m .. is remoto sem coust~tr 
que o suppleute mllis proximo havia declarado 
não poder comparecer; os nobres depu•ados oào 
negaráõ nem podsràõ negar este prtnc•pio- O 
Sr. deputado que nesta caa!L quer sempra cam
par de homem muito de bem, de homem de 
muita probidade , de uma imparcialidade ex
cessiva, e sobretudo de muito e muito valeu te .••• 

O Sa. D. MANOEL:- Não, mas para o senhor 
sou vttlente. 

O _ Sa. UnBANO: - Não duvido, porque me 
cons1Jero nuuto fraco, ao mt>nos pby,;icamente ; 
mas IDilf>i.lmente não me considero mass fruco que 
o nobre deputado.. • 

O SR. D. MANOEL : - Nisto é valentisslmo, é 
herólll 

Q Sa. URBANo : - O nobre deputado, que 
sobr~ .. tudo quer eampar de valente, principian·do 
na d•scu<sao com a ameaça de que nos havia 
de confu••di•·, ao contrario, f •i o me.,;mo qn- c·.• n
fessou bem claramente a justiça do parecer da 
commissâo. O nnbre dP.putado dis::;e, s~>nhores 
que, _ se e\l~o ti~esse de julgar esta qu~st:io com~ 
magzstrado, seguindo as r•·gras do direito escripto, 
vota.na pelo parecer ; e disse mais que n:io podia 
deixar de rdco .. hecer quo; o diploma rem.-ttido ao 
S1·. VIsConde de Goyanna era irre;.:ul••r, não 
e;;tava revesti~o das formalidades do estyto . 
Ora. que mats poderia o nobre deputado di· 
z~r \' .... 

O Sa. D. MANOEL :- Se fosse magistrado-
O Sa. Ua:BANO ~- O nobre deputado, tão inte· 

r~ssado eru coutb .tter o p .recflr, qu~ mais p •deria 
dlz<:~r Pm s~u f~<vor 'l EstiJ proposi.;àa, e•cap9.da 
ao nobrll deputado no cal .. r da di~cus-ão não 
ser!\ sufficientt! para m<)strar-lhe que ao :Oenos 
a commissiio nii.o havia proCP.d1do por Pspirito de 
partido 1 Quando o nobre deputado couf~s~a que 
um magi-trado ~ã~ podla deixar de ~atar pelo 
parec~r ~a commtssao, nao confessa a. JUstiça da 
CGmffiiSSl\0 ?. •• 

O Sa. D. MANOEL : - Não sou aqui magis· 
trado. 

O SR. UaBd.NO : - Mas se o nobre deputado 
C<:lncede que a com•nissão teve motivos e mo· 
ti_vos ju~tificav•!i!!, pa.~a da.r estP. parece'r, pode 
dtzer que elle I, nasctdo somente do espírito de 
partido 1 

Mas , Sr. P!esidente, diz o nobre deputado que 
a camara nao deve ])roc.;der como magi~trado 
mas como gn1ni11'! jury nacional. Eu admitto Ó 
principio lumin<lso que o nobre rlP.putado seiZue, 
mas e !O. these~ nas granJes questões de politica 
e admtntstrsÇ•l<:l ; quand.1 porém se trata da 'Ve
rificaçiio doJ podPr'ls, quando se trllta sobretudo 
de resol V<:>r •.. 

O Sa. D. MANOEL: - E' justamente neste 
caso. 

O Sn. UanANO :-•.. eu peço ao nnbre deputado 
que nÃ<) IIHl int~rrompa, p•Hque n1io poM~o es
tJtbP.!Pcer um d;nlo~o C•>m ell•J; I!St~trei prompto 
a aceitar e responder aos aparles dfl qualquer 
outro Sr. deput.t.do, mas tenho escrupulo de o 
fllzer com o nobrll depatado. 

Mas, Sr. president·~, quando se trata da veri
ficação de pod~res, quando se trata da resolver 
uma que,tão qu~ pôde envolver, prejudicar di
reitos de terceiro, creio que aste princípio niio 
póde ter applicação; creio que os princípios d<J 
direito sii.o os que devem regnlar neste caso ; 
creio que o nosso pr•>CP.diment•' ne, ta hypnthese 
deve ser o de um magistrad11, e não de nut homem 
politico , attendendo •·ómente ás convenienci!ls 
public&.s. 

Sr. presidente, grand<J bulha se tem feito com 
os precedentes da ca~a, e sobretudo com a ad· 
mist~iw do nobre am1go meu, o Sr. Jose Pedro 
da Silva, com a admsssão do Sr. Queiroz, do 
Sr. padre Alfon,jo; mas eu provarei Qlle nenhuma 
destas a 1missõõs se achava o o caso da que agora 
se trata. 

O Sa. S. MARTINS :- Vejamos isto. 
O Sa. Uaa.a.No:-Já o vio na sessão de sabbado, 
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n:as parece-me que não deu bAstante attenção ; 
hoje supponho que attenderá melhor. 

O Sa. S. l\lARTlNS :- Estimarei muito. 
O SR. UnBAN•': - Mas, Sr. presidente, por 

esta occasli10 r~tiro da commissào a increpação 
injusta que Jbe foi feita. Tratou-se 11qui da 
admissão do Sr. Queiroz, e os nobres deputados 
entendem que o procedi me o to da com missão neste 
negocio. foi estranbavel, por isso que attribuem 
a ~ontrada do Sr. Quein•z a necessidade ou 
interesse que havia na entrada do Sr. José 
Pedro. O Sr. Dr. Queiroz Coutinho rf'rnetteu á 
ca~a um dipl .. ma mandado pela camara mu
nicipal , diploma que era irrPgular, como os 
mesmos nobres deputado~ reconhecêrào, no qual 
a cau.ara municipal dizia que, podendo acon
tec~r que o deputado Albuquerque Maranhão 
não comparecesse, rP.mettia o diploma para que 
ellfl cümparecesse. Este diploma fui irregular, 
e ningu.•m dirA que com tal diplon::a .pnJeria 
o dep•1tado supplente ser admittido n:~ casa. 
A commissão, senlwres, tiuba já estabelecido 
o prit:cipio desde o tempo em que era rP.lator d e lia 
o sempre memoravP.l Sr. Antnnio Carlos, qu,, 
con<tando que os deputados não vinhão, ou por 
participações officiaes, ou aliunde , expressão 
QUt! empregou no ,;eu prime•ro parecf.r, deviào 
ter asssentu os suppl'lntes. Constava que o Sr. 
Albuquerque Maranbfio !'lão vinha? E•1 mesmo 
disse a alguns nobres depntados.-Se algum dos 
senhores <'stá prompto a affirmar que o Sr. Aibu· 
querque Maranhão nãCJ vem, se al:;!um dos ~"nho
res se comprometta a dPclarar isto na casa, eu 
dou o parec.·r a favor ; mas ninguem se achava 
habilitado para faz~>r uma tal declaração, e r.nmo 
bav1amos de a<lmittir o ::)r. Qu,.•r••Z Cnutinho? 
Niuguem declarou qutl o Sr. Albuquerque Mll
ranhãu não vinha nesse anno ; pelu contrario, 
muitos d•zião que elle viria.. Passa· o algum tempo, 
depois de doas mezes, chegando .., ultimo vapor, 
a commissão entendeu que pndia affrouxRr um 
pouco u rig·•r de seu!! principias, adrnittindo o 
Sr. Queiroz Coutinho, por isMo que os dous meze~ 
que bavião passad<> erão bastante~; para Ílizer pre
sumir que o deputado nàa vinbfl. Se o nobre 
deputado quizer vér a razão que d.,u a comm issã,,, 
lêa o seu parecer, e v~rá que nell" se diz que 
a l·•nga demora, que o tempo de dous mezes que 
havião passado sem que o deputado tivesse che
gado era. motivo bast-.nte pan• presumir que elle 
não viria. Onde está aqui a injustiça rev·•lhnte 
de que o nobre deputado accusou a commis:são ? 

Sr. presidente, note-se ainda mais que a com· 
mi.sà•, tinha tC'da razão para não dar precipita
damo>nte as,ento ao Sr. Qu~iroz Coutinho, e que, 
ainda mesmo depois de JJ&ssado t ·•do este t~mpo, 
em com;equencia do qual s9 podia presumir a não 
vinda do d.,putado, elle se a!Jresent .. u dahi a 
quatro dias. Foi dE!pois de ser Rdtnittido o Sr. 
Queiroz Cuutiubo que, por uma emenda apresen
tada na casa., se indicou qu•J a comm•s.;ã·• dés•e 
o sen parecP.t ~<obre a eutra•ia do Sr. José Ptldro 
àa Silva. Não f,,j a commissào que apreseut••U 
esta indicação, fúi um nobre deputado que della 
se lembrou, e que a apresentou na casa. 

D•s e·se tambem, Sr. pr<>sid~nte, por essa 
occasiào• que o Sr. Queirc•z Coutiubo e o Sr. José 
Pedro ha~ião sido udn•itt1dos l.'etn partieipsçl\o 
official dos deputados. Quem disse aos nobres 
dPpUt><dOs que hoje não a<lmittiremos o Sr • .:\!varo 
Barb,.lho sem particip,.ção official do d~putlldo 'l 
Sr. presidente, a commi11são tem estabelecido o 
principio, st>gundo os precedentes da. casa, que 
para a admissão do primeiro yotado na ordem 
dos supplentes não é preciso participação official 
dv deputado ; basta saber-se que o deputado não 
vem. A razão disto é que o deputa.Jo, Sllben<lo 
que tPm obrigação e direito de vir tomar assento, 
se não vem é porq11e não quer, e por consequen· 

eis, sem prejudieal-o, póde-se dar assento ao 
primeiro supplente ; mas &àmittir-se o quinto 
supplente sem que sejiio C•1nvidadoa os anteriores, 
não Á certamenLe a mesma .:>lusa, porqu~ corre-se 
o risco de prejudicar supplente~ anteriores, os 
quaes não sabi:io sa e'tavii.o ou não no caso de 
vir ton.ar assento. Portanto, Sr. presidente, c11be 
absolutamente por falta de base a grande argu
mentação dos nobres deputados deduzida da ad
missão dJ supp!Antes sem participação official 
d ,)S deputa.los . Eu ent1• ndo que o sopplente póde 
ser admittidi.l s~m participação official dos depu
tados; mas entendo tambem que o quinto ou 
quo1rt'l supplent., "ão póde ser admitt1do sem 
p •rticipaçào dvs suppl~nttlS anteriores, sem cons
tar que farão convidados, e que nã•> querP.m ou 
nãn podem comparecer. Ora, o Sr. José Pedro, 
quando tomou as .; ~; uto na casa, jà estava com 
Rss ... nto nellli o Sr. Alvaro Bllrbalho. O Sr. Alvaro 
Barb>t\hl) estava sub~tituindt) ao Sr. Dr. Pedro 
Cavalcanti, e o Sr . .Jo~é Pedro tra depoJiS do 
Sr. Barbalho primeiro supplente, e lhe cumpria 
supprir a falta do primeiro deputado que hou
vesse. 

Ur.r SR. DEPUTADO dá um aparh que não ou
-rimos. 

O SR. URBA.~o:- Consta dus actas que o Sr. 
J.,,;é Pndro é o segund•l supplente: mas, estando 
o Sr. Alvaro com asseuto not casa, nÃ.•l tic,.va o 
Sr. J.,sé Pedro Cllmo primeiro Sllpplente '? E<tâo 
agora os nc.bres deput.adaJs a fazer castellos co10 
palavras, isto é um modo capcioso de argumflntar; 
mas, para tirar este protexto a•lS !ltlbre~ depu
tados, eu mndarei as palavras da minha argu
m~ntaçào. O Sr. A.lvaro .. ra. o primeiro supplente, 
e '' Sr. José Pedro da Silva era o segundo, isto 
é, o 1mmediato ao Sr. Alvaro: o Sr. Alvaro veio 
substituir o Sr. Pc~dro Cllvalcanti; pergunto : 
não competia no Sr .• Tosé Pedro preeneher uma 
vaga que se verificasse? O Sr. José Pedro, o 
Sr. Alvarn, o Sr. Q11eiroz Cootinbo e o Sr. 
padre Atl'onsn, todos erào supplentes immediatos, 
mais votados, a 'lllem competia suporir as faltas 
dos deput11tios. O Sr. visconde de Güyanna não 
está n"ste caso : elle estt\ no caso do parecer 
dh 18!3, já lido na casa e assigoado pelos Srs. 
H.morio Hermeto e J .,sé Cl€mente Pereira, os 
quaes declarárão que era conlra todas as regras 
a•lmittir-se arn terceiro supplente cnm preterição 
do primeirn e do segundo. Di;~em os nobres depu
tados:- admittirão o Sr. José Pedro, e agora 
não q1terem aolnlittir o Sr. visconde de Goyanna, 
isto é contradicção -. Não ha tal cootradicção ; 
haveria eontradicção se acaso não admittissemos 
o primeiro supplente boje. Mas, Sr. presidente, 
tanto não l1a eSta contrlldicçao, que o Sr. Alvaro 
sempre que queira pódd apparecer e tomar 
assento. A respeito do Sr. Alvaro, não se póde 
dar esta questà•1: porq"-e elle é o primeiro sup
plP.nte; para elle não é preciso particip oção 
officJnl de deputado, porque a camara tem conhe
e!meuto de que esse deputado não vem ; mas 
terá a camam o mesmo conhecimento a respeito 
dos supple1otes? Quem póde atiauear que os Srs. 
Maci~l M·HJteiro e s~bastiào do Rego não vêm 
to1n11r as~ento na casa 'l Sr. presia .. nte, os nobres 
deputados estão de ta\ maneira fasc111ado,., que 
~<té querem tirar argumentos dos nomes doa 
supplentes. 

Um nobre deputado pela Bllhia dl11ae: - basta 
ler os 11omet11 doa supplentes para saber que elles 
oio vêm -.Não ael como ae póda tirar etta con
clusão do~ nomes dOK aapplentea. Eu em varíoa 
apartes pedi ao nobre deputado pela Bahia, que 
não ae acha presente, déase essa explicaçài); mas 
elle furtou-se a ella. Os nomes dos supplentes 
iodicào que elles não vêm I R~almente pareceu-me 
esta uma proposição toda arbitraria. 

Outro nobre deputado pareceu querer dar uma 
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explicação a iate>, e disse:- a estes seuhores, 
p~lo modo porque !orão excluídas do parlamento, 
não é decoroso apparecer aqui; obrão co•no 
C>lvalbeiros em não vir :omar assento na casa-. 
Então o Sr. Alvuro uào é caval!1eiro porque era 
u~putado, passou a .supple .. te, ·e não se rt!tirou 
da casa? Então o núbre deputado por Goyaz 
concordará que o Sr. Alvaro não é cavalheiro e 
que os outros o são 't Eu, ao contrar~o. não 
vejo motivo algum para que estlls senhores não 
venhào tomar assento. Ficava-lhes desairoso vir 
tomar &s~ento na casa como supplentes 't Quantos 
homens de mertlcimento, homens de b<m, •.lignos 
de toda a con;;iderucão, têm tido assento na casa. 
como supplentes? E11 já tive assento na casa 
como sup(.llentP, e não me considerei desbonrado; 
onde está a indecencia? Se se.melhante procedi
mento é filho de proposito d~ intenção, se não 
ha algum ilnpedimento, o;ómente se póde explicar 
por um orgul!Jo ridículo, desmarcado. Eu não 
attribuo· a l:>to, supponho qua ha impedimento; 
mas se não h••, é isto consequencia de orgulho; 
e se é orgulho, é um orgulho _ridículo. 

U:M Sa. DEPUTADO : - Requerêrão no anuo pas
sado tomar assento como supplentes. 

O Sa. FE!I.RAZ:- Tinhão todo o direito, e foi 
uma injustiça muito grande que se fez. 

O Sa. URli.\NO:-Mas o nobre dP.putado avançou 
mais; chegnu a perscrutar as nossas intenções, 
a querer adivinhar qual seria o nosso procedi
mento, quaes serião os nossos sentimflntos a 
respeito desses senhores se acas() tivr.ssem 
toroado assento, e disse mesmo> que nós havíamos 
de mofar delles se tomassem assentll na casa. 
Qua3s os preced'lntes e•n que se funda o nobre 
deputado para affirmar que este seri'l o nosso proce
-dime11to? Não é uma pura invenção da imaginação 
do nobre deputado podermos nós mofar de clda
dàoi que têm todo o direito a tomar a~sento na 
casa, ou como deputados ou como suppl•'ntes? Ao 
contrnrio, Sr. presidente, nó. estimaríamos muito 
(apoia(los) e muito que estes senhores tivessem 
tomado assento t1a casa, para que fossem os 
proprios defensores da sua causa, para que não pre
cisassem de procuradores, que quasi sempre estão 
pouco informados, estão mal habilitados partl 
defender causas alheias. 

Sr. presidente, não tenho remedio, já que os 
nobres deputados têm querido imprimir nesta 
discussão uma certa odiosidade, não tenho ren;edio 
digo, senão fazer uma declaração. U>n collega 
nosso leu um officío do Sr. Uchóa Cavalca::~ti 
dirigido ao presidt!nte da prllvincia, dEoste anno, 
declarando que não ia para· a comarca de Flõres 
exercer o seu emprego, p11rque tinha de to•nar 
assento na casa como deputado ;;upplente. O 
Sr. Peixoto de Brit<) leu este officio, e o Sr. 
Affnoso tambem o vio. Cllmo pois affirmar-•e, 
como pois dar-se até como impossível a vinda de 
nenhum desses suPt>lentes, quando ainda 110 anno 
passado o Sr. Alva·ro estllve ~tquí entrll nós f 
Mas, senhores, ainda se trouxe o ca•o do Sr. padre 
Aff<.~uso ; o nobre deputll.do pela Bahia recnrren 
até á mythologia, para emprestar a massa de 
Hercules para nos P.Smagar, e veio com a admis
são do Sr. pa<lre Affouso; entretanto não houvf! 
ab.i contraõieção nem incoherencia alguma. O 
Sr. padre Affonso chegou aqui ao Rio de J>1neir" 
com a deputação das AlagOas ; o Sr. Marques 
Lisboa, que era presidente commamdante das 
armas das Alagõas, e que sido olleito deputa•io, 
havia participo1do que não podia apparecer na 
camara, por ist'J que não podia largar sem ordem 
do governo a com missão de qne estava encarregado; 
mas a commissão de eenstituiçà·• e poderes en· 
tendE>ndo que i>•to não era suffi.eiente, e que o 
Sr. Marques Lisboa não podia sem licença desta 
camara continuar a ~xercer esta commissào, negou 
assen\o ao Sr. padre Affonso. Dizem agora 011 

nobres deputados : - e como lh'l deu assento 
dapois-? Eu. eKplico istú muito fllCiltn~ntA, e de 
ac.:ordo c:Jrn os precedentes da casa. ChtJgou 
dab.i a dias um vap•w co:n deputad:)S, e estes 
senhores todos affirmavão qua <)Sr. Lops~ Gama 
nà.) vinha, e ent:io se deu assant•> ao Sr. padre 
Aff,n,.o em lugar Jü Sr. L•)pes Gama. Mas, 
Sr. pr'lsidante, vamos a outro faclO clamorosa 
que tanto irntoll ao nobre deputado, e ven1 a ser 
a admissão do Sr. Qtteiroz C.>Ut.inho nt>Ste anno. 
Ahi p"rmitta o nohre deputado por Gc.yaz qua lhe 
diga que não foi ex:acto, que houve fahLlade da 
sua parte, quP. ant~s de entrar em discu,sáo nr1o 
leu os documentos. o nobre ceputada disse pri
Dleiramente que tinhamos demorado a iud1caçào 
um mez. 

O Sa. O. MANOEL :-Não disse um m~z, disse 
quasi um mez. 

O SH. URBANO : -Dclmorou nove dia~, que não 
são nem a rnetad.; de um mez, nem uma terça 
parte. A indicação foi dci 4 de Maio e o parecer 
de 13 dll mesmo mez. Depois disse o :1obre 
deputado que o Sr. Queir()z Cllntinho podia entrar 
sem parecer, porquu o Sr. José Pedro entrou 
sem parecer. Eu disse que elle podia vir sem 
parecer, e se elle não veio independente de parecer 
foi por mérs. delicadesa su~t. Di>:se o nobre de· 
putado que não era bto que está no parecer ; 
eu mostrarei que o que digo está no parecer. (Lo!.) 

O nobre deputado censurou a commissão por 
não ter dado parecer nesta sentido, e é justa
mente neste sent1do que a commissão t) deu. 

Ur.t: Sa. DEPUTADO :-Até sustentou o contrario 
na discussão. 

O SR. Uaao\NO :-0 parecer da commissão está 
assignado P''r todos os seus membros, e como é 
quo o nobre deputado diz que sustentamos o 
contrario de um parecer que havíamos assignado ? 
Eu desafio ao nobre <l»putado para que apre
sente os nossos discursos. E• crivei que nõs em 
um dia déssemos um parecer, e que no mesmo 
dia sustentassemos o contrario da'luillo que estava 
consignado no mesmo parecer? Se o nobre de
putado quer provar isto, apresente os nossos 
discnrios no Jornal do Commercio. Acommissão 
pois foi de parecer que o Sr. Queiroz c.,utinho 
podia entrar independentemente de deliberação da 
camara. Bem vê o n11bre deputado que sem in
tençiia avançou uma falsidade quando Jisse que 
a cammissão tinha admittído o Sr. José Pedro 
sem resolução da camara, e quG tinha julgado 
precisa uma resolução para a admissão do Sr. 
Queiroz Coutinho. Ora, perguntou o nobre d•'PU· 
tado porque se mandou officiar ? Queria o nobre 
dAputado •tue a commissào fosse correio do Sr. 
Queiroz Coutinho ? A commissão declarou que 
elle podia tomar assento independentemente de 
deliberação da eamaN; mas como o Sr. Queiroz 
Coutính,> estivesse nessa duvida, cumpria cvm
municar-lhe isto, e o meio de o fazer era um 
offi~io; entretanto se elle q uizesse podia no 
10esmo dia vir tomar assento. 

O Sa. SouzA MARTINs: -Esperou-se nove dias 
pela chegada do vapor norte. 

O SR. URBANo: -Mas, Sr. presidente, o 
nobre deputado foi a precedentes ainda mlllis 
remotos ; o tim do nabre depu~a<:lo f)i muito 
positivo, foi ferir-nas. Veio o nobre deputado 
com o precedente do Sr. Nunes Machado, e do 
Sr. Carvalho de Mendunça. Nlio sabe o nobre 
deputado que o Sr. Nunes Maehada era Io sup
p\ent.e quando foi admittido na casa. Não digo 
bem; o Sr. padre R~zendA estava com assento em 
lugar do Sr. barão da B·>a-V•sta; passa o Sr. 
padre RP-zenJe o~ ser deputado por Minas, e entra 
como suppleote o Sr. Nu.nes Macnado, que era 
immediato em 1'otos. Falt.>uo Sr. Pedro Cavalcanti, 
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e foi admlttido o Sr. Carvalho de Mendonça qae 
era immediato e:n votos. Sr. presiJente, nssta 
parte V. Ex.. me dispensará de que eu entre no 
ex,.me de uma historia que se v~io cont"r á 
ensa, e que sunponho qu., mio devia eer trazida 
pam aqui. (Apoiados.) Eu, senhores, em tompo 
algum virei declarar á casa r.~v•,lações ou com
wuoicações confideaciaes (apoiados} ; ,;ejã•l qua!ls 
fOrem as rel~ções em qtte para o faturo venha 
a ficar com qualquer amígo meu, nunca serei 
capar. de revelar em publico ar1uillo quP. confi· 
dencialmente m~ foi eommunieado. Fui eu que 
na casa apresent~i a indieBção para qae fOsse 
chamlldo como supplente o Sr. Nunes MaciHtdo. 
Eu não nego que pedi votos a favor do ~r. 
Nunes Machado a al::;uns Srs. deputados, e talvez 
pAd1sse mesmo ao nobre deputado por Goy11z, 
mas não me recordo disto, e não nego igual
mente que o Sr. Nunes Machado depois de estar 
com assento na casa pt~dio a muitos nobres 
deputados a favor da admissi\o do Sr. Carvall.Jo 
de Mendon~a ; mas não me consta, Sr. president"', 
Bei ao cont1·ario que o Sr. Nuoes Machado não 
andou pedindo vvtos para ser admittido como 
supplenta ; eu fui quem promovi isto. 

Da expnsição que tenho feito se conclue que 
muitos exemplos existem da admiasão de sup
plentes em lu~ar de deputados, embora não haja 
participação official ; m&s não ha preceJente 
algum da admissão de um supplente remoto. 
preterindo-se um supplente mais proximo, salvo 
se os nobres deputados querem argumentar com o 
exemplc de 18U, em que no fim da sessão, por 
uma excepção de todas ao; regras, se conside
rou como urna nec<>ssídodo urgente, chawar 
guantos supplentes exietião na cOrte, qualq\le~ 
que fõsse o lugar em que estivessem collocado:s 
na ordem da votação. Se os nobres deputlldos 
querem appellar para este precedente, que, O() 

conceito de um homP.m sensato, não póde esta. 
belecer uma regra fixa, então poJerãõ justificar 
a admissão do supplente Je que boj11 se tratt~. ; 
mas fóra de,ta hypothese não se póde apre~en. 
tar um só e::r.emplo de $Brem admittidos sup
plentes. remotos com preterição de supplentea 
mais proximos. Repito que este precedente po
deria ser eerigvso, porque poderia prejudicar a 
interesses ae terceiro, como commigo já aconteceu. 
No anno de 1838 era eu ~upplentll muito pro. 
ximo, creio que segundo ; f ,•Jtárào alguns depu. 
tados, e não vim á camara, apezar da vontade 
que tinha, porque podia acontecer que atr11z de 
mim viesse algum deputado, e t!"l"esse eu de 
voltar. Eu sabia que os deputados não vinhão, 
mas esperava que o participassem, e que eu re. 
cebesse o diploma. Já vêm os nobres deputados 
que os supp\ent;,s rem(ltus não estão no caso 
dos deputados. O deputado sabe que pôde e deve 
vir, mas os supplentes remotos não podem ser 
admittidos 8em que os supplentes primeiro tenhiio 
siJo convidados. 

São estas as razões, Sr. presidente, qae eu 
tenho para votar pelo parecer ; se me estendi 
foi porque a isto fui pr"voeado pelos nobres 
deputados. Julguei·me na dura precisão de jus
tificar a commsseào de imputações muito gr11ves, 
aliàs muito injustas, que lhe fórilo lançadas. Ea 
estendi·me ma1s do que pretendia, porqae o meu 
proposito era dar em muito pouca" palavras, 
em breve reaurao ''8 razões que tinhil<l levado 
a commis,.i\o a apresentar este parecer. Voto 
pelo parecer em discussão. 

MUITos litltNaoa&s:-Votgs, votos. 
O Sa. Vnwu. DA. CoNIU pede o encerramento 

da discussão. 
Veri6cand•l·8e haver o numero de dhearsoa 

marcados pelo regimento, d!-se pol" eueerraJa s 
discussão e procede--se á votaçio, 

Membros presentes 69. 

Votão li favor do parecer.......... ~ membros 
» contr'1 o » .. .... • . •• 34 » 

Maioria a !ot vvr.. .. .. .. .. .. .. .. . • .. » 

A cama.ra portanto rejdiCa a admissão do Sr. 
visconde de Goyanna. 

ORÇAMENTO DA. RECEITA. 

Continúa a discussão do artigo ad <litivo do Or· 
çamettto da fazAnd :l com as e111endas apoiadas. 

São lidas e apoiadas as emendas seguintl!s: 
" O governo mandará comprar, e collocar na 

barril da Cotinguiba da província de Sergipe um 
vapor para facilitar a entrada e sabida de Eim
barcações .-S. R.-Silv;z. » 

« O govflrno fica autorisado a comprar os bri · 
lhantes extrahidos, pelo preço da praça, e os 
desviados desse destino .serito apprehendidos, 
corno contraban·io. O producto dos mesmos fará 
parte da renda espllcial para pagamento da divida 
publicB.-S. R.-Silva. » 

« Ecnolurnentos de policia em todas as pro. 
víncias do imp.,rio, cvoforme o art. 93 do re
~ularnento ~Aral sobre legitimações 10:000$.
Curvalho e Silva. » 

<( Fica o governo autorisado a pagar, com os 
meios dispostos para os exercícios findos a the . 
souraria provincial do P!lrá a$ seg12intes quan
tias: 

«SI L• Pelas prestações votadas 
para os annos financeiros de 1839-
18!0, 1S!0-18U e 18U-1~2. e que 
não forão pagas por fa.lta de fundos 
na th~sourarta respectiva.......... 146:5018205 

« § 2.• Pelas prestações não vo
tadas para os annos financeiros de 
18!2- 1843, 1843 - 18~4 e 184-1:-
18!5 ............... -.:.............. 100:000SOOO 

24~:5018205 -----
« Sala das sess6es, 26 de Junho d~ 1846.-Souza 

Franco. » 
o Sr. Souzu. Franoo:-Tomo a palavra 

para fazt~r algumas consideraçi}es. principalmente 
sobre o arti~o additivo do meu amigo, deputado 
por Pernambuco, propondo uma diminuição <ie 
5 por cento no.~s direitos cuja taxa é de 80 por 
cento, e direi algumas palavras sobra pautas 
protectoras, a cujo respeito não me conformo com 
o nobre ministro da fazenda. 

Os honrados deputados que sustentão as 1: "'utas 
protectoras, e especiRlmente os honrados depu· 
tados do Piauhy e Bahia, n§,) se expliciio a este 
respeito de sorte a nos fazer comprehender o seu 
pensamento- Entenderáõ o~ honrados deputados 
que pauta protectora é aquella que lança direitos 
el!lvados sobre a generalidade dos ganeros im· 
portados ? Pôde pensar-se que é esta s11a opinião, 
visto que nos nãv declarão quaes são os productos 
estrang~iros sobre que elevarião os direitos até 
elf .. ctiva protecção de iguaes que se produzão ou 
tenblio de produzir no paiz. 

No est·•do em que está a camara depois da ultima 
votação da caRa, eu vou passar ligeiramente sobre 
este pllnto. Uma pauta não póde nunca conter 
protecçAo A totalidade ou maiori>& dos productos 
que o palz possa crear, oem elevar direitos sobre 
a maioria dos productos estrangeiros. Além de 
que, protecçlo a todos 6 protecçilo a nenhum, 
nPates casos em que o prategido perdia como 
coos11midor de maitos produeto>J o qne ganhasse 
nos de sua oecupaçio ; dá-se que nenhum pai.z 
tem meios nem proporções para se entregar a 
muitíssimas industrias ao mesmo tempo. Em o 
no,so a protecçào que por meios de taxas ele
vadas sobre a grande maioria doa objectos im
portados, quizl3sse animar a producçlo de todo1 
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esses generos no paiz, .;e tornaria nenhuma para 
todtos, e uma tal pauta não sena pr. ot~c~ora, 
porém n>cal ou antt-fiscal, e se reduz1na a 
soffrimento de todos os consumidora~, se o con
trabandv os não vie~se alliviar da elevação dos 
preçM, prnduzida pela alta exce~siva dos direitos 
de importação. 

Eu não admitto pois protecção como regra, 
e sõ posso admittir protecção como excepção, 
em raríssimos casos, e depois de fXaminadas e 
reconhecidas t odas as circumstancias qu., pos,;>'io 
fazer prescin .lir da regra ~eral em qun se com· 
binão os interess~s dos productores, dos consumi
dores e dos cofres publicas. Em regra, toda a 
;;rotecçiio é favor e privilegio aos productor~s das 
mercadorias protegidas, em damno da granrle 
mai.ori:l dos c<> nsumid,, res, e na esperança remota 
da prosp,.ridade do paiz, e só póde admittir-se 
tão odiosa ex~epçiio dos prin.:ipios de justiça e 
igualdade de taxaçlio não em muitos casos, e 
quando todos os calculas de probabilidade, sejão 
em abono das vantagens futuras da industria 
protegiJa. 

A tarifa actual de nossas alfandegas eu não n 
tomo portanto como protectora, p orque a maioria 
dos objectos sobre que ella impõe altos direitos 
não são desses que se prüduzão ou possão pro· 
duzlr com vantagem no imperio, e devemos tomar 
essas taxas elev~das em sua maioria como taxas 
fiscnes. Ora, neste sentido por cert,, que ellas 
não podem ser sustentaveis, e os principio.> são 
todos contra ellas. 

O SR. SouzA MARTINS:-Os factos são em seu 
f!IVOr. 

O SR. SouzA FRANco:-Ainda que não é pos,;ivel 
julgar se os factos são em favor da elevação dos 
direitos; vamos primeiro ans princípios. e logo 
consideraremos os factos. No entretanto direi 
desde já que não é desde logo que se sentem os 
máos effeitos de uma tarifa muito elP.vada. O 
contrabando, que é o seu maior inimigo não se 
monta immediatamente, e só com o tempo, e a 
mesma diminuição :lo consumo c importação não 
a acompanha immodiatamente, porque habitos 
arraigados, meios ainda niio esgotados faz,.m com 
que os consumidores !ação ainda por algum 
tempo sacrifícios com que pouco a pouco não 
podP.Dl, ll é então que diminua o consumo, " 
importação e a rt>nda, não obstanta a elevação 
dos <lireitos udoptada ~·ara augmentar aquella. 

E:a em todos os paizes límilada possibilidade 
~e pa~~:ar tributos, e o maximo que podem pa~~:ar 
0:0 habitantes é o ponto ultimo a quo se póde 
el~var uma tarií" que lem por fint arrecatiar a 
maior renda po>sivel para as necessid>~à>ls do 
tbesouro. A este resp~ito acho neCtlMSario citar 
s autoridade de um CE:Iebre homem de e'tado em 
documf'nto recente e d1gno de toda A Attençao>. 
Fallo do ultimo relatorio do ministro da f11zenda 
dos Estados . Unidos da America o Sr. W .. lk~r. 
Segando este llabil financeiro, ha um termo além 
do qual as tax~s fiscaes aão podem ir sem que 
percão Reu efl:eito, e <!:minuiio a renda da impnr
tação: a este limite de taxa chama elle padrão 
de tax!i fiscal (~tandard). Todn a taxa fiscal, que 
é sempre protectora, porque 1 por cento que se 
lance sobre a importação é um soccorro, unido 
aos frete;; e commi~sões que contra os productos 
estrangeiros se dá aos do paiz ; toda a taxa 
fiscal, diz elle, ~em um limite além do qual não 
põde passar, porque eltvada a taxs e tornado 
alto o preço do objecto sobre que versa, diminue 
o numero dos que o podem comprar, e com elle 
a impo!tação e a renda que produz esta taxll. 
Seja ella de 10, de 15, de 20, ou de quanto qui
zerem o certo é que além desse limite a taxa 
deixa de produzir o maximo possível da renda, 
isto é, deixa de ser taxa fiscal. 

Applicando estes principio& aos Estados- Unidos. 

e calculando já dos factos, já das possibilidades 
dos contribuint<!S , dá elle a taxa d" 20 !J"r cento 
cnmo a eminentomente fiscal para os Estad os
Unid•JS, com•l aquella peb qual se póJe tirar 
dos producttJ s a mahr quantidade de renlia. 
Está cntt~ ndtdo que é calculsndo, bonrz fide, isto 
com os dl•'ito~ da imposição menos os ~mbaraços 
do contrabando. 

Sll pois em um paiz como os Estados-Unidos, 
em que a riqueza é maior e mais elevada portanto 
a possibilidade dos contribuintes, 20 por cento é 
comtudo o pacirão da t•>xa fiscal, o maximo que 
podem sust~ntar as fortunas sem que diminua 
o consumv, não ha razão para concluir que ~m 
paiz 111uito mais pobre como é o nosso, OP.de 
são muito mais limitados os meios dos consu
midorP.s , pos> iio elles susLentar 111ais elevada 
imposição, e seja o padr:'io fiscal, não 20 como nos 
Estnios- Unidos, porém mais 50 por cento, isto é, 
a tr.xa média de 30 por cent·l sobre a importação. 
E s e a isto accrescentarmos os esforços do 
contrabando, tão fuvorecido por muitas circum
stancias do paiz, seremos levados á couclusiio 
de que a tarif,, quA aetualmcnte se executa é 
muito elevada como fiscal, e menos bem distribuída 
como protector" . 

Aloim do que já disse ~obre tarifas protectoras, 
e neces~idade de as limitar unicamente aos poucos 
productos que se vão produzindo com vantagem 
no paiz, ou as~egurem essa esperança, é preciso 
notar que estas tarifas tendem. a apresentar 
annualmenta reducção nl) termo médio das taxas, 
e isto porq11e, · animada no paiz a produccão dos 
objecto~ de taxa mais elevada, df ixão elles de 
ser importados , diminue a renda destas tax,1s 
maiores, e o meio termo das outras é então m;,nor 
e dP.cresce todos os annos. Assim diz o Sr. 
Walk.,r que o termo médi•l da:s taxas, que durante 
o an no financeiro de 1842 a 1843 er.s de 37 por 
cento, descêra no anno seguinte a 33, e no anno 
de 18~4 a 1045 era de 29. Em o uosso paiz " 
taxa, que foi quasi todo~ os annos anteriores á 
nova da tanfa de 20 a 21 por crnto, e é .. gora 
de 29, tPnderá a conservar se nestP. ponto, p ·•rq ne 
a protecç:io da nova tarif11 não dá em re:mltado 
os effâws procurados nas tarif"s prot .. ctoras. 
isto é, não desenvolve no paiz a producçào dos 
objectos sobre os quaes s:io mais pesados os 
direitos. 

Sem entrar no exame miudo da tarifa das nossas 
alfaudcgas, posso notar que a maior paria dos 
objnetos soobre os q uae~ recahem as mais el;,va•las 
taxas não são de naturczo. a ser·~m produzidos 
no impt•rio. Os canivetes em fórma de punhal, 
por E-Xemplo, as p~dr11s •la cantaria, etc., não são 
objectos que se qu1zessem proteg~r, porque não 
temos dessas hbricus, tl s~ria pouco razoavel 
dizer que, para proteger as pedr~irus da córte, 
se lança Sübre a.- pedras um alto direito em 
prejuizoJ d>l m '1ioria das provi•tcias do imp1•rio, 
que niio têm de~tP. genero de prime1ra necessidade, 
e têrn de o importar a grande preços. 

O mesmo direi d~&s carruagen8, que, se é objecto 
ds luxo para uns, p ·•ra outros o é de primeira 
ntlcessidadA, o que soffrendo direitos, que para 
algumas especies de carruagens é de 100 e mais 
por cento, é sómf'Onte direito protector de poucos 
na córte do imperio, porém direito fiscal ou anti
fiscal em a maioria das províncias do imperio. 

Comtudo, apezar destas observações e de muitas 
outras que eu poJeria ainda fazer, não concluirei 
com a immediata alteração da pauta das alfandegas 
do imperio, porquA me parece S€.r objecto que 
precisa maita med1taçào, e a este respe1to vou 
muitu de conformidade com o nobre ministro da 
fazenda. Apezar do que se tem dito, eu não me 
convenço ainda de que a ~levação dos direitos 
de importação tenha sido vantajosa á renda, e 
ainda a este retipeito precisamos dados que 
demonstrem que a maior renda das alfaudegas 
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provêm da elevação da taxa, e não de diversas 
outra~ causas. A julgar de alguma dionintüção 
que j:\ se nota na summa total da importaçáo, 
poderia eu antes concluir que a elevaçiiol da 
renda não ~stil. na razão da elevação Jas taxas, 
e comtuJo julgo conveniente esperar os mappas 
que se preparà.o, e-- que no entretanto se não 
f11ça na tarifa a alteração pr'oposta de 5 por cento, 
mas tàu ~<Óm<>nte as modificações para que esta 
autorisad'> o governo, e que os factos vão mos
tranJo neceasarias. 

A protecção oi industrin, tomada como principio 
geral, tem sido tão combatida, aue, para coutestar 
a op1niào dos honrados deputados, bastaria repetir 
o mesmo •!Ue se tem dito nos li<>ros, rtlatodos 
e artigos de jornaP.s ultimamente publicados; .na,; 
é taref•\ essa de que nunca me incumbo senão 
tanto '1Uanto julgo preciso para fun .tarnentar 
princípios que julgo adoptaveis em nosso paiz. 
Comtu,Jo, ha um ponto ')Ue toer••c!e ser lembrado, 
e é que a protecção diminuindo R importação, 
e portanto a exportação, porque . pro duetos só se 
compriio com productos, ~ende a desanimar o 
commercio, verdadeira fonte de prosperid.1de para 
um paiz qualquer, e qlle, proporcionando novos 
mercados a seus prnduct·,s, lhes dá mais verda
deira e efficaz protecçào do que a elevaçao 
de dir~ito~ sobre productus identicos dos outros 
paiz··s. 

Suppo .. ha·!le que um dos con<ind:Js do estado 
de N~w Yurk, que produz 160.000 libras de 
queijos, e que pôde consumir só:oente 100,000 
libras, não recebe generos em cujo retorno exporte 
BR 10,000 libras que excedem o consumo. Pois 
estas 10,000 de excesso obri\'3 de tal sorte 5obre 
o preço da:! 100,000, que o reduzem até á metade, 
com prejuizv dos pruductos e desanimação da 
ind11stria; mas tenha o commercio meios de pros
perar no condado, e a Rihlples exportação de~te 
superftuo restituirá ao grosso da indu:>tria um 
preço elevado que a fará. prosperar. 

E' exP.mplo est~ pouco mais ou menos trazido 
em resposta ai'~ arti~os de Lawrence Abbott que 
nos citou o Sr. deputadll pela Bahia, c cujas 
op111iõ~:; entendo eu que tOm sid<l victurioRamente 
r~futadas em alguns jornaes dos Estado~·Uuidos. 
E quant<> a es11e facto por esse mesm., L. Abbott 
citadll de que os ingl~z~s el•Jvárão os dir~:~ito3 
s,llJre o~ nlg.odõ~R americanos até que os excluirão 
d" mtlrcado da~ I•1día,;, dP,VO dizer que não tem 
spplicaç&\o a nós, 

O SR. SouzA E OLIVEIRA: - Forão direitos de 
15 pur cento. 

O Sa. SouzA FRANCO: -Sim, forão apenas 
direitos de 15 por cento, e l•mçados para excluir 
os americanos do mercado de uma colooia ingleza 
ond,, os iogl~zes não querem competidores, não 
pelo interesstt dessa colonia, mas por interesse deU~.,:; 
iuglezes, que, excluindo os americanos, ficavão 
senhores do mercado para imporem preço e con
dições aos consumidores. Entre nós porém, que 
tanto temos em vista o:; interess'ls dos productores 
como os dos consumidores, aliá:~ em maior numer•J, 
os devemos eo11ciliar de sorte que, para dar 
ganhos excessivos a alguns rroductores insa · 
ciaveis, não façatll'>S pesar direitos muito altos 
sobre a granJe classe dos conilumid . .>res. 

Agora vou tratar de u&n negocio que é todo 
provincial, e apresentar um artigo adJiti v o 
autorisando O governo para pagar a thB~•JUraria 
provincial do Pará os saldos dos supl)rimeotos que 
lhe forào votados nos annos Je 1838 a 1842, e 
que não forào pagos por falta de fundos na 
tbesouraria da província. E' uma divida a que 
tem a renda provincial do Pará direit 1 iocootes
tavel ; e é t:\mbtlm de equidade que se lhe paguem 
os supprlmentos que, a exemplo de outras pro
vincias, se lhe devião votar nos annO$ 1842 a 
16!õ, e se lhe não votárão por falsa causa, e 

errada supposiçii.o de que a província tinha rendas 
de sobra. 

Consta dos do.:umentos que tenho em mãos 
que, votando-se para a renda provincial do Pará 
o supprimento de 40:0008 a••nuaes nos quatro 
ann .. ~ ftuanctliros da 1839 a 18~2. sórne11ttl em 1840 
a 1841 rer:Hbêra a tbesouraria do ParA a qna••tia 
de 13 :498S795, fi.:ando·se·lbe devendo 146:5018205. 
E não . rec"'beu esta quantia, porque a não tinha 
o cofre geral cuja penuria era tal, que gastava 
parte dessa mesma !l>le:~quiuba renda da thesou
raria provincial. E nã•> se pa~arão os cofres 
geraes esta< quantias porque llào tinhão meios, 
segue-se que os fico.~u devendo á renda provincial, 
ou anttJs a ess•3S empregad,,s e indivíduos, que, 
na esperança dess•lS supprimentos, e contan·Jo com 
elleR como renda da província que tlcavào sendo 
depois de votados, prestárão seus serviços ou 
entrárão em c•mtractos. 

E além destes princípios está fandado este di
reito da tbesouraria provincial tio Pará, e de 
seus credor,..s, até na legislaciio de fazenda, ou 
decreto de 20 de Fevereiro de 18!0, ch,\mado o dos 
exerci.:ios. E' do art. 10 do decr~to citado: « Que 
todos os saldos, 11ssim como os restos a arre
ca·lar do ex~rcici.> findo, SAjão transportados para 
aquelle que então ·~st•ver em an•lamento ou para 
pagamento do seu atra;ado passivo, ou par>t aug
mento do:; r~cursos que por 'lentura fllltem no 
C·•rt•ente, debitando·se a~ especie>~. e creditando·se 
a conta de-exercici•IS findos-. E diz no art. 11: 
" Tlldt>s os creditos que não tiverem sido empre
gados em pagamentos effectivos do exercício findo 
ticaráõ de!iuittvamente annulla·los, com diffo!rença 
porém que os qut~ não tiverem sido empregados 
P.m cunsequencia de economia sobre os serviços, 
o\l porque estes ex:igissem menos do qu& impor· 
tavão aquelles, não passaráõ para outro exercício; 
e os que forem realmente empregados: mas nélo 
pagos por falta de fundos. ou porque os credores 
não procurassem Seu emb•Jiso, ou por qualquer 
outra razão, assim corno aquelles a que estiverem 
de:;;tinado"' funoio~ especiaes, s~rllo transportados 
para o exercicio seguinte . 

Temos P•Ji< que, mesrno segundo a letra do 
decreto de 20 de FeveroJiro, está o thesouro na 
obri~ll.çii,) de pagar esta quantia á thesouraria do 
Parft, porque fllrào cre.:iitos votados qu" se devem 
suppôr empregado~. porque os serviç.1s coatractados 
nes~es annos e:x:.:edérào a qui\nti" arrecadada, e 
mail! este credito votado, e que não forão em· 
pregados p•)r simplell falta de meios na tbesouraria 
respectiv!l. N!\o são dess~s credhos quu o decreto 
manda annullar ; ln•lS dos qo1e ma11da conservar 
e trolosportar para os annos po~teriores ati.m de 
serem pagos. 

E' bem verdade que o systema de exercícios, 
aliás tão judicioso e pelo qual a receita e despeza 
de um anno financeiro se se ••ara da dos outros 
na mtenção de reconbecer-se se a renda do anno 
r13sp-=ctivo, arr.,cadada dentro delle, e ainda sub
sequeutemente, fórll sufficiente para su>ts despezas, 
foi de alg<Ima sc,rta aunullaLia na pratica pelo 
aviso de 13 ..te Novembro de 18!3, que modificou 
o decreto, e não é a primeim vez quo~ por um 
aviso se modifica a legislação do paiz, mandando
se que toh a r~nül\ arrecadada d'lpois dos 18 
mezes foss<l escripturada sob a v"'rba- divida 
acti v a recebida-, isto é, fizeste parte da nova 
ro~ceita, ainda er:n tempo eto que existindo por 
pag><r divi.Jas p<.\rteoc~mtes a esses me~mos exer· 
cicios findo:l cujo~ creditas se aunullavào, devião 
estes ser conservados para aquelles pagamentos. 
D •hi. resultoa que novos creditos para exercícios 
findos forão necessaríos todos os anoos, e tiverào 
de ser votados sem verdadeiro conhecimento de 
causa, e que não se !'Udesse mais reconhecer até 
que ponto cada um dos annos financeiros fOra ou 
não dispendioso, e a relação entre a reeeit.a e 
despezll. Nll entretanto não vejo q11e tivesse ha-
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vida grave inconveniente em conservar par mais 
tampo os saldos de cada um anno financ@iro corn 
reserva para os pagamentos não V•)rificado" deo~ses 
111esmos annos, e para que fundos alg'lm&s vezes 
eonsideraveis não ficassem murLos nos c.,fr~>s, ahi 
esttio as meios de tran~<p.orte nos \ivrus, podando· 
os na anno corrente tomar por emprestimo, a res· 
tituir quando fosse preciso. 

E' ainda, ao que me parece, um dos pffeitos 
desta nova pr:1tíca o chamamento para a córte 
do imperio do pagamento da tod>~s as quantias 
de exercícios findos, com manifesta gravsme ás 
partes, e não meuor do thesouro, que, por isso 
que assim maltrata seus credores, vê todos os 
dias m11is intrataveis e ex1gentes aquelles com 
quem entra em negocias, os quaes, na excesso 
dos preços, se procuriio pagar das demor11s e 
despezas que se lhe fazem incorrer. E isto pela 
maior parte das vez"!s sP-m razão, porque não é 
exacto que o 01ai.:.r numero de possuidores de 
t1tulos de· exercícios findos sejiio terceiros es· 
peculudores, e quando o fossem, o thesourc não 
tira senão mãos resultados nesta luta de eatuda.da 
demora cootr!J elltls. 

E' opinião que me parece suetentavel, a de 
que os pequeuos debitos de exercicios find:>s 
devem ficar a eargo das rendas dessat! mesmos 
annos rec"bi'l'eis no~ futuros até a liquidação 
complet•\ do anno, e sol:. a tiscalisação das tbe· 
sourarias, qr1e, se são acreditaveis no qne pratic•io 
durante os 18 mezes do exercicio não ba razão 
para que o não sejão posteriormente, e quando 
aliás não se podendo fazer estes pa~amentos sem 
nova autorisaçào, pôde elle então vêr quaes são 
as dividas que pos,;ão precisar exame especial 
para as avoc11r pare a côrte, revertendo·as ás 
provincias para alli serem pagas. 

Do que expuz julgo deduzir-se com toda a 
clareza que os supprimentas votados para a 
província do p,.rá, durante os annos financeiros 
de 1839 a 184.2 não forilo pag•)S por falta de fundos 
na tbesoararia respectiva, e porque na pe••uria 
de meios em que esLava o governo achava ainda 
menos inconveniente econoruisar uas despezas 
provinche:~ para tran:~parta.r para os cofres geraes 
sua pequena renda, do que pagar·lh11 supprímentos 
que lhe eriio votados, e é notavtl qu11 de t.,dos 
os supprimentos votados, 160 contos dt! réis só
mente recebessem os cofres provinciaes a somma 
de 13:49138795. E ac,utecau ainda que, por 
ignoranc1a d·• que se passava 1111. província, se 
lhe negas&em sapprimentus durante o~ annos de 
1!:1-12 a l!l45, e com o falso motivo de que ella 
tioba renda de sobra e não precisava supprimento. 
E jll em 1813 quando eu dizia nesta casa, que a 
renda d" província linha grande deficit, se lhe 
negava supprirn .. nlo p~la razão de lhe sobrarem 
as reudae, e votava neste sentido um deputado 
da província I 

do Pará meios sufficientes para as suas despezas. 
Em o armo de 1838 a 1839 foi que se deu ~>X•·cuçào 
na provineia á lei dus reformas á constituição, e 
que se separãrão as rendas e sua escripturação 
nesse anno : mas contendo renola de annos an
terior!~<, 3pparece tdr sido a renda pr.,vincial 
de 2:l0:799S02t; e sendo a despeza v .. ta•la de 
24.7:771J85i35, apenas s~ ver1fi.cou a de 13:3:783!1489, 
ficando um saldo nos cofres de 97:0IE:$035. Ve-~e 
pois que este salolo nã•í nascen de excesso da 
receita sobre a despeza, mas de se ter economisado 
ne~ta, e posso informar que quasi não havia uma 
escola na província em ()Xercicio, <lstavão paradas 
as aulas maiortia, Bl!m parochos gra:~de numero 
de freguezias, e por &ste andar não se !azião 
despezas provinciaes, e os meios que ião pro
duzindo as Imposições erii.o passados para os 
cofres geraes, e suas despezlls, vindo oo fim do 
anno de 1838 a 1839 a estarem estP.s obrigados 
aos cofres pruvinciaes pela quantia de 93: 162B760, 
que r ~ vezes foi entr,gue ao thesoureiro ge•·al, 
mas uào foi este em pr~stimo reconhecido pelo 
governo, e se não verificou ainda o uso que ti verão 
estes dinheiros. 

Eis·abi como do f•tcto d01 terem os cofres pro
vínciaes supprido as geraes, ~<e entendP.U que 
tinh:io reuda de sobra, e se lhe 11egavão snp· 
primento:~ quando aliás niio se tinha feito outra 
causa mais do que empregar nas despezas geraes 
de natur~u mais urgente as rendas da pro'l'incia. 
No thn do anno t>stavão o,. cofres pravinciaes 
vazias tendo de saldo 3:8538275, e necessit>1ndo 
quantias avotltadas para as despezas e melhora· 
mentos re~llendos pelas circumstancias e e'l· 
tragos de uma guerra assolador~t, qll'l tudo havia 
destruido. 

Em o annn seguinte da 1839 a 18-iO foi a receita 
verdicada de 2-!3:692$795, a despeza votada <te 
237:675S~9, e a veritic!lda de \99 :~$060 restando 
de sal<io 44:30f:'S665, que Rirás esl:tvão obrigados 
a divida pass1va de 25:873$516. Dabi em diante 
desceu a receita realisada, e se au!l;mentoll a 
despeza votada até a somma de 354:819SlGO sob a 
administração do desembarglldor Silva Pontes, e 
quando aliás já se não incluião as despezas de 
ju~tiça. Eu podia f,zer uotar <jue, durante minha 
administração, Stlmpre a dllspeza votada foi 
menor que a do ann<J auterior, e mais at<ultada 
a receita, o •1ue se vê dos mappas quo:J tenho em 
mãos. 

Actnalmente a degpeza votada tem sido reduzida 
qu•mto é possivel, poi!i quA & do anno de 18!4 e 
18!5 de~ceu a 261 :SS58900, e o deficit verificado 
nesse allDL) foi de 131:2348200 : e a calcular pelos 
dll·lo:~ q11e t~nho, devo suppór que, hoje, dia final 
do a11no fi11anceiro de 1S45 a 1846, póde aer o 
deficit da província de rert;, de 250:000g. Com· 
tudo, apezar dos esforços, u ão é poss1 vel trazer 
a despeza ao nivel da receita, e menos ainda 
saldar o deficit anterior. 

Por esse tempo dizia o presidente do Pará, 
coronel José Thomaz Henriques, em seu discurso 
ua assembléa provmcial a 15 de Agosto o seguinte' 
o Pelo balanço da receita e despeza dos annos 
finllnceiros de 18!2 a 1543, e orçamtlnto ue 1843 a 
18U e 18M a 1845 vereis, senhores, que o deficit 
provincial montará nestes tre.s annos a perto de 
400 contos de réis. »Era aval!ar nlUito alto, mas 
era exacta haver mui grave def.cit n • provincra 
ao tempo em que nesta camara aiuda se n<:gavá.o 
iUpiJrimentos a' seus cofres JJroviuci!les pelo moLivo 
de lbe aobrarem as re<ldas, tendo <'U aliás de· 
clarado o contr~Uio e pe·.iido o suprimento l Se 
pois f~>i por fal-a causa que se não votárão estes 
suppr1mentos aos cofres t>rovinciaes do Para, ao 
tempo que se votârão a todlla as outraR pruvincias, 
e pt~lo menos de todll a eq\1\d>~de que lhe sejào 
pagos, e tambem o proponbo no artigo additivo 
que apresentei. 

Procurarei agora mostrar como f-.i que se puderão 
alguns aenbore& persuadir ter a renda provincial 

E' bem verda le que a provincia está muitü bem 
dirigida e tranqnilla, e que prosp!lra e melbora 
em suas rendas. A altandep:a, por exea1plo, cujo 
rendimento orçava por 200:0008 nos annos ante· 
riores a 1840, e que em 1843 a 1844 rendêra 
379:2208 l35. j~ tinha rendido a dez mezes de~te 
llllll ·• &:13:374$120, e pbde ~ubir a perto de 470:0008-
Mas a despeza é enorme o~t proviacia po>r sua 
~xt><u~ão e dispersão dos habitantes, e não ba 
pollsibilidr~de ele aet11almente reduz.il·a ao nlvel 
eo<u a receita. Ternos uma população que, por 
exemplo, !llio precisaria, se reunida, mais de 
vint.. parochias, de cincoenta escolas, de dez: 
cadêas, etc. : e comtudo, aegttndo o numero daa 
p •Voações da província que excedem de eem. 
precis .. va de cem escol9.8 pelo menos, e tem 
qnarenta e dnas : t':!mos no\'enta freguezias, e 
assim em ponto grande todas as mais despezal'l. 
E' uma provineia de muito grande lutaro (apoia• 
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do:), e cujas despezas se não podem reduzir ás 
mesquinhas proporções da actualidade. 

Quanto á receita, não ha meios seguros de 
fiscalisar a arrecadação, e mesmo de tornar 
effectívo todo o rendimento do interior em razão 
da dispersão dos habitantes, suas distancias entre 
si, e dabi, ou grande circulo pertencente a cada 
um dos eollectores, ou sua nenhuma import~>ncia, 
que a-1 não torna desejadas por pessoas ha
bilitadas para as bem dirigir, nem offerecem 
4ntere&ses que convidem a ninguem. JA uma vez 
e nesse mesmo sentido já dito de elevar a rendi\ 
para supprir com ella os cofres geraes se lan· 
çárão tão pesados tributos sobre os generos do 
paiz, que alguns houve como o tabaco, do qual 
as qualidades inferiores pagavão uma taxa de 
cento por cento. Ao começar Plevou·se a renda, 
porém em . pouco tempo, além do gravame que 
pesava sobre os productores de boa fé, veio o 
contrabando inutilisar a maior parte d >lS importa· 
çõ~s. e eu verifiquei que, a respeito do tabaco, 
ao passo que a provinc•a havia tiJo tal abundan · 
cia, que, além do consumo, exportava algumas 
centenas de arrobas para Maranhão, nada da vão 
entrada11 na cidade, isto é, não tinha pago di · 
reitos nem iJ vigesimo do t11baco produzido. 

E -devo ainda observar que, além do direito que 
têm os cofres provinciaes para serem pagos destas 
prestações votadas, e não pagas, e das que lhe 
forão negadas por motivo que se demonstra não ter 
existido, seria este pagamento uma compensação 
dos gravames que têm soffrido os cofres provin· 
ciaes. Como já mostrei, estão elles no desembolso 
da avultada quantia àe 93::J..62S760 que, manda
dos passar por emprestimo para os cofres geraes, 
não quiz o governo imperial reconhecer esta 
duvida, e é a tbesournria quem, sem culpa pro
pri,., a virá a perder em g~aude parte. Como jtl. 
mostrei, preterirão-se despe:taa urgentes para 
supprir os cofres geraes com e11tas quantias e 
com outras que, em parte, lhe forào PB$a& : 
porém outras existem que nem ainda furão hq_ul· 
dadas. Aeonteceu que, durante as operacoes 
miht .. res na província, e nos annos subsequentez! 
se ordenou que para as despezas urgentes nos 
districtos pudessem os collectorl!s, que pela mõr 
parte eriio da renda gerei e provin.:ial ao mesmo 
tempo, empregar nas de,opezaM daquella os rendi· 
mento:1 pert~ncentes a esta; e de f:~.cto erão tà•• 
escassos os meios, que os dinheiros provinciaes 
forão por toda a parte applicados a despezas 
geraea. 

Cessou a guerra intestina, póde·se obst!\r a este 
emprego dos fundos de uma renda nas despezas 
da outra, mas não se tem podido conseguir da the· 
souraria, por falta de braços, qu.; ella liquide essas 
contas e restitua á renda provincial as quantias 
devidas por esses emprestimos de natureza forçada. 
E não só e,tão os cofres provinciaes no desem· 
bolso aestas sommas, como impossibilitado.,; de 
liquidar até certo ponto S11as rendas. Algumas 
vezes tem a thesouraria provincial chamado a 
juizo •ls collectores. penhorado seus bens, e então 
são estes os que soffrem, chamados a pagar quantias 
que por ordem superior forào obr1gados a despen· 
der nos serviços da renda geral, e o juizo dos 
feitos se tem visto em embaraços para decidir 
estas quetitões. São motivos estes que, unidos 
ao direito que têm os cofres geraes au pagamento 
dils quantias que pede, os torna mais merecedores 
de que quanto antes se lbe faça justiça, nleSmo 
em compensação do que tem perdido com os cofres 
geraes. 

Tenho ainda outro motivo para me dever esfor
çar para que se realise esta inde.nnisação aos 
cofrtls provinciaes do Pará, e é a noticia \.jUe tenho 
de haver se proposto a emissão de Utulos de 
divida para pagamento dos credore!! do estado. 
Em regra, não sei ae é conveniente a lembrança 
deste meio de supprir deficit.s provinciaes, e se 

roxo 1 

não ba a temer delle alguns graves abusos. Pelo 
meno~ pe:~so que se deveria s6mente laol(ar mão 
do meio de emprestimos para melhoramentos 
materiaes, que, gravilnd•• por um lodo o f11turo 
com urna divida, lhe proporci'lnava.tambem com
pensaçÕ•!S; mas como diz~r a'lu6lles que não tbm 
outro meio de pagar empenhos, que em boa fé 
cootrahirão, e contando com supprimentos que sa 
lhe não tem verificado, qu"' nãoJ lancem mii•> do 
meio de emprestimo que lbes resta 'P 

Vejo pQrém que os tit11los, cuja emissão se 
propõe, trazem c.:~msigo m<lstno o sau deseredito, 
quando se limita o prazo em que devem obter 
juros, e por~tue a certos respeitos perdem a natu.
rezl de apolices e P'•ssiio a ser papeio~· circulantes 
por se autorisar seu recebimento nas estações 
fiscaes em pagamento dos impostos. E sobretudo 
hio de vir ainda maiores inconvenientes ê thesou
raria provincial da adopção deste principio, se e 
que alguem o póde adoptar, porque, considerados 
estes ti tu!os como meio circulante e recebiveis 
nas est-<ções fi.scaes, hão de correr todos a ellas, 
e dPsde c• primeiro anno os tará recebido a tbesou· 
raria, e ficará. sem renda e embaraçada em sua 
gestão, e a perda será para os que, recebendo os 
títulos, os passa~rem aos despachantes d11 direito. 
Ha na proposta idéa~ que rsvelào nenhum eonbe
ctmento dos mais triviaes princípios financeirt>s, 
e \:em que não deva suppOr que possa ser appro· 
vada D•J todo. devo e11forçar-me pelo unlco meio 
que tenho de habilitar 11. thesouraria provincial do 
Pará para dispensar este expediente, e é o p11ga· 
mento dos suppriment.JS devidos que proponho. 
e espero que a cawara se digne approvar. · 

o sr. Ferraz:-P<~di a palavra apenas paN 
fazer duas considerações, e otr-.reeer uma emenda 
ou artigo additívo. 

Uma das considerações que tenho de fazer ao 
nobre ministro, é 110bre a caixa da amortisação 
na parte respectiva ao troco e substituição : U!nho 
de reclam1u dH S . Ex. toda a sua attençilo 11obre 
esta repartição. Como magistrado fui chamado 
alli para extiminar um c11so de desnppariçil.o de 
certa quantidade de notas das que se achavilo 
res~ataaas, e deviso estar n11 arca Corte : entilo 
conbt~ci que um abuso, que pôde ser multo 
prejudicial á fazenda publica, se dava : que a 
relaxação qu~ havia da parte d.Js trocadortls e 
me11mo dos conferentes dava aso a que alguem 
subtrahisse das mesas d·>B conferentes as n •.tas 
já substituidas, e depois as fizesse de novo intro· 
auzir no troco, em consequencia da negligencia dos 
trocadora~ que admittiào para ajadal-os toda 1.1 

qualquer pessoa, até os CO!ltinuqs. Déste proce· 
dimento resultou haver uma pequena falta, jã 
encoutra.ia por meio dA exe~me admini~trativo, e 
verificada por exame j udiciario ; mas ella deve 
ser grande, muito maior, po.rque é impossivel que 
se tenh11 feito até hoje o exame de tão grande 
quantidade de notas, que estão resgatadas e 
substituidas. O processo se formou, eu fui juiz 
deSS'l processo ; pronunciei alguns dos empre
gados, doa quaes uns j~ farão --absolvidos pela 
relação; mas eu peço ao Sr. mi:tistro que faça 
com que o !'egulamento seja effeclívamente execu· 
tado na. repartição dos trocadores. O trocadór 
não d;,ve admittir outra pessoa estranha: quando 
os braços dos trocadores fórem insutficientes para 
o trabalho. ti autoridade, na fôrma do regula · 
menta, deve nomear pe&Jsoas para os ajudar, e 
oiio devem chamar conferentes que muitas vezes 
têm de tomar-lhes contas, nem os continuas, e 
escripturarios para os ajudar. Qual serã o mon
t'\nte da perda da fazenda publica por extravio 
de nota$ não podemos conh•)cer, porque toda·s as 
notas e até as notas do extincto banco ainda 
não forão queimadas. Ontra razão pela qual .a 
fa:tenda public1 deve sempre aotrrer ê que 'taes 
empregados uão prestilo fiança at~nma, nem o 

6( 
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thesoureiro, nem seu fiel, nem os conferentes, nem 
os trocadores. 

Talvez tambem fosse necessaria alguma provi· 
dencia do Sr. ministro obrigando o the>~oureiro 
a não consentir que na arca forte fossem depo· 
sitados os valores resgatsdos sem que pa~sassem 
por seu exame, como manda o regulamento: 
elle fia-se no que os conferentes fazem, e dahi 
podem resultar muitos c:ales, como este que 
apparece, que póde ser grande, e que uiogutlm 
conhece. Se fosse necessaria alguma autorisação 
do corpo legislativo para qu!l o regulamento 
respectivo fosse modificado, eu estava prompto a 
offerecer um artigo additivo autorisando o governo 
para o emendar. Não conhllço instituição do paiz 
qlle deva ser rodeada de ma!or confiança do 
que a caixa da amortização: tire-se-lhe a confiança 
e credito, que não C>lmmharemoil bem de maneira 
nenhum"· Ora, se já têm apparecido na<luella casa 
factos destes, precisa é uma medida que previna 
o futuro. 

Oatro ponto de que tenho ãe occupar a casa 
é apenas um pedido a re~peito do rendimento 
dos bens d>~. extiocta ordem rdigiosa dos carme· 
litas des-calços de minha provinc1a, que foi ex.
tinct'l por l~i provincial. Eu proponho que este 
rendim~nLo, de que nada apr.)veita a fazenda 
publica, faça parte àa dotação do scu1in>1rio 
archiepiscopal da minha provir•cia que precisa 
muito deste auxilio. E' uma instituição que 
promette muito par<\ o futuro. Os ordenados dos 
empregados são mesquinhos; ha lentes que per
cebem apeuas 200S, e outros nem isso ; e se dle 
to~se dotado su.tlbi'lntemente, poderill. talvez ttlr 
hoje maior numero de pens•onist>~.s, e por c .• nse 
quencia maior numero de pessoas d'entre a classe 
pobre que se habilitassem para o clero. Eu desa· 
jára que o Sr. ministro me dissesse se ~e oppõe 
a esta medtda. Por ora estes bens não estão 
decretados proprios nacionaes, con1o bem rdle
x.iona o nobre deputado pelas Alagoas ; não sei 
a razão por que não o rurào a10Ja ; creio que 
nesta parte ha algum deleixo, porque lo:N que 
deixou de existir aquclla ordem, persuado me que 
dev1ão passar para os proprio~ nacionaes os seu>~ 
btlns, re~peirando·se as i•,stituições, se algumas 
houve. A .• tigamtlnte estes bens estavão debaixo 
de uma administração : ni\() Mili como estão huj<J, 
mas a íazeuua publica nii.u percbba. na.Ja du s~u 
rendimento, t! s" fosse possiv~J applic.•l·o á ma· 
nult~nçào do seminario, eu proporia t!Sla medtua. 
Se o nobre ministro tuio e!lttvtlr prurnpto p11ra me 
dar agiJr.l estas iuforrnaçÕe!l, contentar-m>J·hei qull 
as de na :3• discussão. 

O SR :'lll:xrsTao : - Niio estou, apP.nas em 
parte. 

E' lido e approvado sem di11cuss:io o p11recer d :\ 
commissào de poderes, para que o Sr. João 
Paulo .:ios Santos Barreto tome assento como 
deputado reelelto pelo Rio de Jaoeiro. 

S. Ex.. é introduzido com as formalida•les do 
estylo, presta juramento e toma assento. 

O Sr. Ca.rTa.lb.o e suva:-São as emendas 
que existem sobre a mesa offerecidas por alguns 
cullegas e por mim, que me chamão á discussão. 
Eu tenho de fallar contra algu•nas, e sustentar 
aquella.s que offerecí. 

Creio que quando a camara tem de decidir sobre 
questões que tendem a firmar direitos ou de parti· 
culares ou da fi\Zenda'publíca, não é muito acertado 
que o f9.ça por uma lei de orçamento, em emeuda 
ou artigo additivo. 

A em~nda n. 6, offerecida pelo nobre deputado 
da Ba.h1a, pe;t.e que se ma111d~m pagar os alugueis 
da c~sa. antiga do commercio, situ'lda naquella 
Jlrovmcaa, segundo as regras de direito, o paga
mento da pensão pelo nso de uma ca:>a é reconhe· 
mento de domit,ío, é dar um direito real : e como 
poderei eu fa~êl·o nes;te enso, se entendo que a 

cnsa é de propriedade nacional e não particular ? 
E não da associação qud se julga com esse direito ? 
Creio que em 18!0 se suscitou esta questão na 
Bahia, quando administrava a província o Ex:m. 
senador Paulo José de Mello de Azevedo e Brito. 
E~tes papeis fllriio offP.recidos á presideocia com 
bastante luz e se conheceu que a casa do com
mercio foi feita sobre um terreno que é proprio 
nacional, onde esteve a an~iga fortaleza de 
S. Feruando ou S. Amaro, e que fôra construída 
por meio de subscripções de negociantes e p::~rti
culares, nas quaes entrou a fazenda nacional com 
grande quota, subministrando engenheiros, dando 
dinheiros dos cofres publicas, não só, como até 
dispem;ando para aque!le fim rendas do celleiro 
publico que erào applic~das a differente OQjecto. 
D.~nde poi:> se póde inferir que a casa do com
mercío seja uma propriedade particular? Quem 
serâ. o representante <lestes d1reitos? Serão os 
negociantes o:la Bahia, que já estão de posse da 
casa, e entre os quaes talvez não haja um que 
contribuiss'3? Poderáõ cbamar a si o domínio 
directo, e cobrar alugueis da parte üccupada pela 
repartição do consulado, sendo a nação um contri
buinte tà,) forte'/ 

Sendo assim, perguntarei fi casa se ella póde 
votar por uma emenda semelhante. Portanto, 
á \'ista d.•s l"efi,·xões que fiz e do conhe•:imento 
qu.; tenho do negocio, não posso deixar de votar 
cootra a emenda, e pedir que a c<~sa ciJnsidere bem 
que uma Vutação sobre semelhante ponto vai talvez 
dar uma dec1são que compete ao poder judiciario ; 
se "ntrM em questão no fóro, se os negociantes se 
julgarem com direito de disputar com a fazenda 
naci•Jnal; porqu<J, mand:>.ndo,~ a camara pagar os 
alugnai,;, reco•1hece ·~ue a faz,nda não tew direito 
algum, eom gr .. ude pr .,juizo não só d~ terreno 
como das pre . .;tações dada:> f/elos cofre~ nacionaes. 

Se o autor da P.menda est1vesse na casa, eu lhe 
perguut •ria se ellt.l podia conceber a existencia de 
lltn predio, do qual parte p"rtencesse a particu
lHres " outr.1 part"l a faz~nda nacional, com 
distincção d~ •Ju" a parte da raunda publica é o 
terrano, e u. cas:\ foi construiJa com donativos 
grllt tlit ·• ~ que st.l deriio á nação, e me dissesse 
quul Jeve pr•,valcc._.r? Nec,ssauamente aquella 
qu~ tem C>\ract,n· de proprieda<l~ nacional. Pare· 
ce · rne ·rue o nobre deputJdo disse que havia um 
quor quil Í•)•~•l :\Co3rcu. J~sLa qaesLào, isLo é, que 
pllr·•cia ter havtd•J U •llll docis;i.n a respeito da posse, 
licnndo :ld!llprtl d<'peuJHnt•! de urna do;císlio judi
darill <ol>r~ dommi•). Ora, ::'ir. pre>!idente, ainda 
me:imo h>lv·•nd,J ••ma J~cisiio qualquer sobre •.. 

O SR. \VA:Wt>aa:.EY:-A pr>sse. 
_o ::>a. CAIWALtr•> g Sra:.vA:-A pos5e ? Posse que 

nR.ll s<J chama Jtr .. it·.) . pvrqua po><se não dfl domínio, 
o PiJSSui<lor pó,Je ser de má fé, injusto ; e con10 
pois pa~&.r alugu~is que são um reconbecimeuto 
do dominio s~nhorial áquelle que disputa esse 
direito 't 

Perguntarei ao nobre autor Ja emr:oda o que 
queren1 os negociantes da Bahia com essa casa 
do commercio? Será o usofructo ? Deve-se con
ceder. porque uma praça de commercio nàl) póde 
ser admin•strada directamente pela fazenda na
cional ; mas querer argu:nen tar daqui para a 
exclu~ão Ja fazenda nac1onal do do.minio sobre 
um predio stJmpre considera·lo como proprio na
cional é o que nt>go, é o que se não póde conceder 
contra a fazenda pablica, que pelo menos tem 
capilaes de edificação na mesma casa. Voto por
tanto contra esta emenda. 

Sou chegado á emenda que propõe a abolição 
dos dirtlitos de e"purtaçào. Parece que a abolição 
destes direitos, seg•mdo os pnncipios da scieocia 
economica, deve ter em res1lltado grande progresso 
e augmento nos objectos procedentes quer de 
indu~tria, quer de lavoura, !<obre que não pesarem 
estGs direitos ; mas eu entendo que não se póde 
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fazer esta abolição no estado em que estamos, 
porque se o nobre autor da emenda concebeu 
<'Sta idéa pelo bom estado da nossas finanças e 
do desapparecimento de um deficit, e talvez a 
esperança de sobras para o pagamento da divida 
publica, comtudo dllvemos ver qnil esta emenda 
vai já d ·u um desfalque de 400:000$, e deva dar 
lugar a apparecer um deficit, mal que suppomos 
extincto. 

Talvez se applicassemos em geral a idéa de 
que a abolição dos direitos póde fazer crescer 
as rendas, tanto a respeito da importação como 
da exportação, devemos antes diminu1r os de 
importação, porque se diz de ordinario que as 
rendas augmentão na proporção da diminuição 
dús impostos . Mas est~s principias da sciencia 
falhão muitas vezes ; e não podemos dizer em 
geral que a diminuição, quer de direitos de 
importação, quer de exportação, podem trazer 
augmento de renda ; póde acvntecer que a abolição 
dos Jirt:itos de exportação seja damnosa ao paiz, 
porque pó de apparecer uma producção tão espantosa 
no mercado (que deve estar sempre em relação 
da importação) que os objectos exportados venhão 
a ter sens ivel diminuição de valor. Séguindo outro 
principio geral, que os impostos, quer sobra a 
importação, quer sobre a exportação, sempre são 
pagos pelos consumidores, devemos dizer que 
quanto mais se augmentarem os direitos de 
exportação, mais h~i de pagar o}consumidor; 
e sendo o ·consumidor estrangeiro, pouco nos 
importa. 

O Sa. S&TURNJNO: -Mas o consumidor sempre se 
entende o do paiz. 

O Sa. CARV.\.LHo E SILV&:-No rigor d11 .ociencia 
o consumidor é o do lugar ou paiz onde se consome 
o genero; e o que o compra para vendêl·o em 
outro lugar, faz. conta dos direitos, porque o 
vendedor já os contiJu como gastos de producção, 
e não ha de conservai-o com perda. Deveríamos 
diminuir os direitos de importação, porque sendo 
nós os consumidores dos objectos importados, 
somos quem pagamos esses maiores direitos. 
Mlls todos estes princípios falhão na pra~ica, e 
póde ás vezes acontecer que a diminuição !11ça 
tanto mal quanto o augmento. Se nó~ abolíssemos 
os direitos de exp'>rt:ção, podia o genero baratear 
muito pelo augmento dado de producção, e com 
a coneurrer.cia do estrangeiro devia o paiz perder. 
Não devemos pois abolir os direitos de expor· 
tação com a pressa que des11ja o nobre deputado ; 
devemos primeiro consultar as circumstancias do 
paiz, e se os ramos de nossas produeções podem 
>~er em grande escala; por•1ue e dabi que se póde 
tirar a conclusã•1 t<e a diminuirmol·os póde dar 
lucro ou prejuízo. Voto pois tambem contra esta 
emenda. 

Passarei á emenda 8•. Della não posso tirar 
outra consequencia senão que o seu autor quer 
promover assim a nossa navegação, não só de 
cabotagem mas de longo curso. Eu entendo que 
a navega.,:ão de um paiz não está na sua vontade 
nem por elle poder apresentar uma ou outra 
embarcação. Creio que não se póde bem promover 
senão quando ha necessidade de exportação de 
seus geueros e não tem os navios necessarios para 
a fazer, e se vê obrigado a procurar meios para 
isto. Mas estará nestas circumstancias o Brazil, 
para onde os estrangeiros trazem tudo o que 
desejamos 'l En creio pois que uma emenda destas 
não póde promover a nangação nem fazer com 
que alguem, sendo estrangeiro venha naturalisar· 
se e tornar brazileiras suas embarcações.· Creio 
que talvez a melhor medida para animar a na. 
vegação do Brazil seria a protecção ás embar
cações estrangeiras que quizessem ser nacionaes, 
dando-lhes faculdade de fazerem o commercio 
de cabotagem, embora não tivessem senão o 

cba mado - capitão de bandeira -, como acontece 
nos Estados-Unidos. 

Se nós tivessemos isto, talvez que tivessemos 
u~a. navegação brazileira, ·e então poliiamos 
ex1g1r 1/3 ou 1/4 de marinllagem brazileira, e 
ests teria bons mestres ; mas se deixarmos isto 
ás forças do nosso paiz, havemos de Sflr infelizes, 
porque nà<> temos commercio para nenhuma parte, 
e quando temos, as nossas negociações são muito 
infelizes, porque a tal reciprocidade nunca se 
realisa pela d ifferoonça de fiscalisação e protecção 
dos paizes estrangeiros a respeito do nosso ; riem 
~esmo eu considero que possa haver recipro
Cid~de entra n>~ções mais adiantadas do que nós, 
ma1s poderosas em força, industria e meios de 
conducçõts sobre agua e terra. 

Offereci um 'lrtign de receita. Creio que o 
~u~icipio da cõrte é o !l~h:o _que paga urn cert~ 
c11re1to sobre as leg1t1maçoes de policia : . fot 
tambem creado para as outras províncias, mas o 
regulamentú do governú que foi executado em 
algumas provinc1a< em parto, pelo aviso do 4 
do; Agosto d., 1842, ficou suspenso nesta parte, 
entendenj••·se que não p<!dia ser feita esta 
cobrança se10 medida legislativa, por considerar
se um imposto, dependente de iniciativa e appro
vação desta casa, unica donde deveu. p'lrtir as 
leis a tal respeito. Eu que julgo que elle póJe 
ser lucrativo, offereço uma emenda, com a qual 
creio que estará de accordo a c:~mara. Algumas 
quantias deste imposto se cobrárão e estão depo
sitadas, por não se poderem entregar nem ás 
partes, por não se saber quem forãn, nem ao 
cofre geral, por não lhe p9rtencer. Calculo que 
poderá render 40:0008. 

Mandei outro artigo a1ditivo para a abolição 
dos direitos de importação uos cereaes, durante 
a C>tlamidade .ia Socc.: .. e fome nas províncias 
do Ceará, Parahyba a Rio Grande. Todos sabem 
que os portos do Ce11rá, e outras províncias do 
norte, apezar de estarem francos, são pouco 
frequentados, as embarcações estrangtliras poucas 
vezes alli apparecem, e as de cabotagem limitiio 
os seus snppriment·lS ao vestuario, e a re~peito 
de comestíveis fiil:o·se todos no centro. Agora 
porém o ctJ ntro do Coará não tern co! hei ta, e tem 
de ser suppri<Ja não só de cerello&, como do gado; 
a• conducçõos, devem s>~r aproveitadas jé, em· 
quanto hll pastos ; as farinhas que o governo 
tem mundado e mandar não aba~teceráõ a pro
víncia; abri, senhores, os portos a quem nos 
quizer salvar as vidas I nem haverã talvaz gado 
para a manutenção do povo; os famiutos têm 
morto até os uHimos restns I Não se póde 
calcular com a colheita até Julho, e quem nos 
assegura que o gn..,erno (ainda com a melhor 
vontade) pôde mandar soccorros pHra a manll· 
tenção dasta gftnte, que só no Ceará monta a 
mais de 20 mil pessoas que e~tão a expensas da 
caridade publica? Parte delles que se tinhão 
retira.do voltárão com o perda da colheita. Será 
preciso que o Ceará seja snpprido com 3 carre· 
gamentos de 30 em 30 dias; e o governo com as 
melhores intenções; por mai'3 din.tleiro que gaste, 
poderá dominar os elementos, e fllzer com que 
lá cheguem a tempo os carregamentos precisos 
para o abastecimento destas provincias 'l Não: 
por consequencia o meio mais segaro é franquear 
estes portos a negociantes que possão fornecêl·os 
do necessario : sendo a<imittidos livres de direitos 
os cereaes. Dê·se o pão ao que morre de fome, 
venha de quem vier; sejão estes soccorros im
portados quer em navios brazileiros, quer em 
navios estrangeiros. O que vos peço é a sa&l
vação dos cearenses, não vos disputo os meios 11 ••• 
A' vista da necessidade destes soccorros, e do 
exemplo dado em 1827 com a lei de 25 de Setembro 
art. lo, a camara não se pôde recusar a approvar 
a minha emenda. 
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508 SESSÃO EM 30 · UE J LJ:NHO DE l ~46 
Ooncluo o meo discurso pedindo ê commissão 1 

que quando redigir este projecto nos livre de um 
abuso internado nas leis de orçamento, nas 
quaes se fazem passar muitos artigos, e no ·fim 
se diz:-ficão em vigor as disposições taes e taes, 
e para conhecer quaes são é preciso rever 10 e 

12 leis ; pratica esta que me parece bastante 
abusiva. Rogo lhe q•1e para.Sa discussão Inclua 
na presente lei tu•io quanto estiver em vigor. 

A diseussãe fica adiada pela hora. 
Levanta~se a sessão ás 3 horas. 
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Indicagão apresentada na sessão 
de 4 de Maio 

Indico que visto ter o deputado supplente ;>el:l 
provincia da Bahia o Sr. Joaquim Marcelino de 
Brito, sido nomeado ministro d'estado, seja cha· 
mado para tomar assento o immediato em votos 
quando por vP.nlura não se decidir que se pro 
ceda á reeleiçáo conforme dispõe a Cúr.stitu!ção 
á respeito dos deputados proprietarios- Sil~a 
Fer1·az. 

Parecer da commissão de diplomacia apre
sentado na sessão de 7 de Maio 

A commissiio de diplomacia, a quem f,)i pre
sente o requerimento dirigido á esta augusta ca· 
mara pelos passageiros do brigue dos Estados· 
Unidos - denominado-Ontario- reclamando uma 
indemnisação pelos prP.juizos que allegão ter 
so~rido na C~ccasião do apresionamento do dito 
brtgue por um corsario argentino em 1827, requP-r, 
a_ntes de emittir qualquer opinião sobre o reque
nmento de que se trata, que se peção iuformações 
ao governo " P.ste respeito. 

Rio de Janeiro, 13 de Setembro. -Francisco 
de Salles Torres Homem.-F. S. Dias da Motta. 
-Francisco Ramiro d'Assis Coelho. 

Parecer sobre a indicacão do Sr. Ferraz 
apresentado na sessãÕ de 7 de Maio 

Foi presente á commiss,io de constituição e 
poderes a indicação do Sr. deputado Ferraz, pro· 
pondo que SP. chame o imm~diato em votos para 
preencher o lugar do Sr. Marcelino de Brito, dA· 
putado supplente pela província da Bahia , nomeado 
ministro do imperio, no caso de se não decidir 
que se proceda á nova eleição, como a constituição 
prescreve ácerca dos deputados proprietarios. 
PonderanJo a commissão que o deputado no · 
m,;ado ministro, deixa vago o seu lugar na ca· 
mara, mas póde accumular o cargo de ministro 
com as funcções legislativas: ponderando mais que 
a constituição não faz entre o deputado e sup· 
plentes distiucção, que só se encontra nas leis 
regulamentares quanto ao modo unicamente de 
substituição, e que seria inconstitucional con
sentir ao tiupplente em exercício a referida accu
mulação sem reeleição, bem como privai-o de 
direitos políticos adquiridos ; é de parecer que 
no C>\SO proposto se deve proceder á nova eleição, 
ficando o eleitn no lugar que ora occupa o Sr. 
Marcelino de Brito. 

Paço da camara, 7 de Maio de 18-16.-T.B. Ottoni. 
- U. S. Pessoa. de MeLlo.- J. N. Machado. 

Parecer apresentado na. sessão 
de 9 de Maio 

A commissão de justiça .!ivil, a quem pCir 
determinação d!!sta augusta camara se remetteu 
a resolução n. 55 de 1841, em a qual se propõe 
QUe =.que o governo a11torisado a pagar á. 'J!,{i~~:uel 
Tavares, a importancia d~ sentença por elle obtida 
contra a fazenda naciont>l, pelo injusto apresiona· 
mento do navio-Imperador Alexandre-examinou 
os papeis relativos a esse negocio, e reconheceu 
que a mesma resolução está nos termos de merecer 
approvação, não só porque o direito do peticionaria 
se acha. lega.lisado e reccnhecido em sentenças 
passadas em julgado, como em factos do governo, 
que tomando em 18~ a respor1sabilidade de todos 
os prejuízos causados ao commercio do Maranhão 
por Lord Cochrane, tem indemnisado a e~tran· 
geiros ; e motivo não h r1 para que esteja de peior 
condição um cidadão brazileiro em identico caso, 
e circurnstancias. 

Por iSS•), é a commiss:'io de parl!cer que a 
referida resoluçiio entre em discussão pars merecer 
approvaçào desta augusta camara. 

Paço dl'l camara dos deputados, 6 de Setembro 
de 1845.-Nunes Machado.-Paranhos. 

Emendas do senado sobre naturalisacão 
de colonos e marinheiros, presentes -á 

camare. na sessiio de 30 de .Junho 

Emendas approvadas pelo senado d proposicão 
da camara dos deputados àcerca dll naturalisacão 

de colonos e ma.rinheiros. 

Os artigos 1• e 2• sejão substituídos pelo 
seguinte: 

Art. 1.• Os estrangeiros actualmente estabe· 
l ecidos nas colonias de S. Leopoldo e de S. Pedro 
de Alcantara das Torres , da província de S. Pedro 
do Rio Grande do Sul, serão reconhecidos cida· 
dãos brazileiros naturalizados, logo que assignem 
na respectiva camara mun icipal termo de decla· 
ração de ser essa sua vontade. O presidente da 
província, em vista rla certidão Jo dito termo, 
da.rã a cada um d os referidos colonos com
petente titulo, isento de quaesquer despezas uu 
emolumentos. 

O artigo 3• passa a ser o 2•. 
Paço d? sP.na,fo, em 25 de Junho de 1846.

José da Silva i'J.afra, 2• secretario sP.rvindo de 
presidente.- José Saturnino da Costa Pereira, 
servindo de 1• secret .. rio.- Manoel dos Santos 
Martins Vallasques, 4o secretario. 
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1846 
INDTOE 

DO 

~!t,!\:frl:!t~!~O VOLU~E~ 

· ----.·~- =+=-=~· -<----

A 

Aber,ura da assembléa geral--sessão imperial,
pag. 11. 

Abertura de lojas, armazens e armarinhos aos 
domingos (project•>) ,-pag. 253. 

Acto addícional - sua revogação ou interpre
taçilo.-pag. 13. 

Africanos-sua colonisação para o Brazil-(Vid. 
Colonisa<;<'lo, ele.) 

Amnistia concedida pelo decreto de 11:! de Agosto 
de _1844 a todos. os implicados uas d~sordens 
p o htlCáS da prOVIDCÍ!l de S. Pedro do Rio Grande 
do Sul-seus eff,litos-pag. 15., (Viu . .Amnistia, 
etc. no 2• vol. dos Annaes Je 1846.) 

Ap~s4?acadorla . dos empregados pravínciaes
d1re1to que ~SSJStv ás a"sembléal:l provinciaes 
para ~1!-a coneessiio ex-vi do aeto addíeíonnl 
(pro~P. cto n. 139 de 1~),-pags. 17, 18,- 36, 40, 
H, ó5, 69, 299, 30-l e 338. 

Onhiio os Sra. Souza !<'rança, Franç>\ Leite, D. 
Mtmoel.I<'.erraz, Lisb,la, Nunes Machado, Antão, 
T. de Brito, R~bouças, Souza Martins, Fernau
;ie:; Torres (ministl·o da justiça), Wanderl••Y• 
Jvsino, Vilella Tavares, M~nd>!s ua Cunha 
Carvalho e Silva, Lopes Gama,Marinho,Tavare~ 
Bastos e ~ouza Franco. 

Arcebispado e bispados fll> Brazil-sua creação
(pNjecto n. 86 de 1845),-pag. 387. 

Archivo publico-requerimento de ioformações,
pags. 206 e 291. 

..\rchlvo publico-sua orgauisação (projecto), -
pag. 386. 

Ar'- tO 8 i-1 do aeto addieional. (Vid. Aposen
tadoria dos empregado:;, etc.} 

B 

Bispos do imperio (Víd. Julgamento dos delictos 
civis dos bispos, etc.) 

c 
Cadeira de direito administrativo-sua ereação 

nos casos juridieos-(prc>jecto do senadol,-pags. 
304 e 347. 

Caixeiros brazíleíros-imposição a toda loja de 
commercio Je grosso e pequeno trato de ter 
pelo menos um caixeiro brazileiro (pt·ojecto),
pag. 479. 

C.,dlgo el.!itoral-(Vid. InJicaçllo para ser no· 
meada uma comm-iss/Zo especial, etc.) 

Colunll!lação af;icana-(projecto),-pag. 296. 

Cc•lonos e marinheiroa-s11a naturalisação (emen
das do sen11do),-pags. 492 a 511. 

Conpua aos vigt~rios-(Vid. Inàica"ÇlfO para a 
so[uçao etc.) 

Consulta do cou:;ellao d'estado sobre a amnistia 
,. todos os impli~ados nas desordens políticas 
drt Pft.l'l'inci>l de S. Pedro do Rio Grande do Sul, 
-(Vit.t. Amnistiu, etc.) 

Corpos pollelaes da província do Pará-sua con
versão em corpos de guarda nacional (projecto n. 
140 de 18~),-pag. 40. 

Couros de gado vaccum-(Vid. Impostos sobre 
o sal, etc.) 

Credito de 760:075$660 para pagamento de exer
cícios findos-(sanccionado), -pag. 40 . 

Credito supplemeutar para as despezas do exer
cício de 1844-18!--5-(sanccionado),-pags. 14 e 40. 

Curso jurídico de Olioda-ausencia de seus lentes, 
-(Vid. Magistrad{)s, etc.) 

D 
Dellcto• civis dos b!spos-(Vid. Julgamento dos 

delictos, etc.) 



Deputações das provincian do Pará, Moranhão, 
Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Santa 
Catllarina, Rio Grande do Sul e Matto-Grosso
-seu augmento {rejeitado pelo senado),-pag. 42. 

Direito admiuistrati vo-(Vid, Cadeira de direito, 
etc.) 

Dh<ida do cofre geral á província de Piauhy 
contrahida por occasião dos movimentos sedi
ciosos e•n 1839-1840-(ped ido de informações),
pag. 17. 

E 

Eleição da mesa (Maio)-Fori'io 6leitos: presi
dente o Sr. F. Torres; vico-presidente o Sr. 
Muuiz Tavares, }o, 2°, 3o e 4° secretarias os 
Srs. Dias de Carvalho, Muniz Barreto, Toscano 
de Brito e Barbosa de Almeida,-pag. 12. 

Eleição da mesa (.Junho) -Forão eleitos : presi
dente, o Sr. Muniz Tavares; vice-presidP.nte, o 
Sr. T. Ottoni; }o, 2o, 3o e 4o secretarias, os Srs. 
Dia> de Carvalho, Muniz Barreto, Barbosa de 
Almeida e Toscano de Brito. 

Eleição de um deputado supplente por Pernam
buco,-pags. 481 e 493. 

Eleição das commissões permanentes,-pags. 12, 
14 e 17. 

Empregados provinciaes (Vid. Aposentado1·ia 
dos empregados, etc.) 

Estl'ada de ferro do Rio de Janeiro á S. Paulo, 
e Minas Geraes,-pag. 177. 

F 

Falia do Throno na abertura da assembléa geral, 
- pag. 14. - (Vid. Abe1·tura da açsembléa 
geml.) 

Filhos illegitimos-derogação da distincção esta
belecida pela ord. do liv. 4o, tit. 32-(projecto 
n. 14 de 1839, vindo do senado) ,-pags. 70, 71, 
78, 102, 116, 129 e 374. 

Fixação de forças de 1nar para o exercício de 
1846-18!7,-pags. 44, 90, 177, Y/8, 194, 2f'2 e 
386. 

Orárão o~ Srs. Ferraz, H. Cavalcanti (ministro 
da ma1•inha) e N. Machado. 

(rixaçào do forças de mar ·para o exercício de 
1847-1848-proposta,-pag. 14. (Vid. Fixação 
de forças de ma1' pam o exercício de 1846-
1847.) 

Fb:;.çã'o de forças de terra para, o exercício de 
1847-1848,-pags. 14, 22!, 273 e 303. 

Orárão os Srs . . Oliveira Lisboa, Limpo de Abreu, 
Ferraz e Santos Barreto (ministro da guerra.) 

Fusão das camaras, segundo o art. 61 da consti
tuição-projecto exigindo os dous terços dos 
membros presentes para solução das questões 
propostas,-pag. 296. (Vid. Providencias, etc.) 

G 

Guat•d:\ nacional do imperio. (Vict. RetJrganisaçâo 
da gua,·dx nacional, etc., e o1·ganisaçâo da 
gucwda nacional. ) 

Guarda nacional do Pará. (Vid. Go,·pos poli
ciaes, etc.) 

I 

Impostos sobre o sal estrangeiro e sobre o~ couros 
de gado vaccum-sua reducção parn o província 
de S. P edro do Rio Gra11de do Sul, requerida 
pela respectiva assembléa provinci al, - pag. 
164. 

Incompatibilidades eleitoraes dos presidentes, 
commandantes de armas, ch?fes de repartições 
civis e ecclesiasticas, e magistrados (represen
tação da nssembléa provincial de Minas Geraes), 
- -pag. 153. 

lndicac,,ão para a reforma do r eg im ento relativa 
á cooparticipação nos trabalhos das sessões 
preparatorias dos deputados eleitos e não reco
nllecidos,-pags. 6 e 8. 

Indicação para chamar se um suppenie pela 
provin-cia da Bahia, ou mandar -se proceder a 
nova eleição por ter sido nom eado ministro o 
deputado supplente Marcelino de Brito,-pags. 
12, 22, 31 e 511. 

Orárão os Srs . R ebou.;as, Urbano, F. Leite. C. 
e Si! va e D. Manoel. 

Indicação para reforma do regim ento sobre as 
commissões permanentes,-pag. 40. 

Indicação para que se não admittão emendas 
augrnentando ordenados e gratificações se não 
já creados por leis anteriot'es,-pag, 115. 

Indicação para solução do conflicto entre a 
assembléa geral e as assembléas provinci aes sobre 
o pagamento das congruas aos vigarios, -
pags. 165 e 405. 

Indicação para que todos os projeci.os sujeitos 
á camara tenhão tres discussões,-pag. 297. 

Indicação para a nomeação de uma comuoissão 
especial para <Jxaminar o codigo eleitoral offere
cido pelo Sr. deputado Carvalho e Silva,-pags. 
297, 347 e 474. 

Instrucção nacional-sua reorganisação,-pag. 
475. (V1d. Lyc~o nacional.) 

Instrucções dadas pelo governo aos presidentes 
das províncias de Pernambuco, Parahyb a, Rio 
Grande do Norte e Ceara.(Vid.!nf01·mações), etc., 
-pags. 15 e 193. 

J 

Julgamento dos delictos civis dos bispos pelo 
supremo tribunal de justiça (projecto),-pag. 90. 

Juro C•) nvencional. (Vid. Taxa doju1·o. 
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L 

Licença. p:1ra ,1 deputado Paulo Bari>OZ>I da 
Siiva .,x.,rco·r o cargo de enviado extraordinario 
e míuistro plcuipotenciario na Ru:>sia, - pags. 
102, e lli). 

L,-cêo uacion:tl - cstabele cim ~ nto de uma es
cola d ~ l·~ trHtõ na capital <.h) imperio (projecto), 
-pag. 47ü. (Vid. Inst.·ucção nacional.) 

M 

Magistrado"' ausentes de suas cumar~as - r<:· 
qu .:: rirnento de iufornuiçõe~, - pags . 2\l l, 317 e 
3<13. 

llliguel Tavans-parecer da com missão de justiça 
civil p1·opondo a adopç iio do prL>j l' ctu n. 55 de 
1841 que mano! a • ffectuar o pa>ameuto da quantia 
reclalllada,- pugs. 41 n úll. o 

N 

Neguclo~ do Ceará-requerimento de informações, 
-pag. iJ-1. 

Ncgoclos de Pormanbuco - ,-equt>rirnento de 
j,.forn1açõe:~,- pag.;. 222, 234 e 272. 

o 
Ontarlu.- ( Vid. Passageiros do navio ame,·i

cano, etc.) 

Orçamento <.la receita e dcspeza para o elterclclo 
de 1845-1816- aanccionaJo,- pag. 15. 

Orçamento provisorio.- (Vid. Pro>·ogac/lo da lei 
do orçamento, etc.) 

Orçam_cnto rl11 rtr.eita e despeza. geral para o 
exllrCIClo Jo 18!7-1818 (proposta),- pag. 35 . 

Orçamento da despr;za do ministerio do ímperio 
para o exP. rcicio d<i 18-!6-1847,-pagg. J7, 59, 72, 
b."3, 91, lQ-2 e -17;) . 

Orárào os Srs. Ferraz, C. Bastos, Dias de Ctw
valho, C. e Silva, Marcelino de Brito (ministro 
do impe>·io), Getv.lio, L. de Abreu, Lisboa, 
Ferraz, L opes Gama, B. Pimentel, '\Vanderley , 
Urbano, A11t<io, Rebouças D . Manoel, Marinbo e 
V1eira da Cuuha. 

Orçamento da despeza do ministerio da justiça 
para o exercício de 18l6-18!7,- pags, 106, 119, 
129 e 475. 

Orârão os Srs. 'Vauderley, Fernandes Torres 
(minist1·o da justiça), C. Bastos, Rodrigues dos 
S1ntos, M. Milgalhàes, Souza Martins, F. Le\te, 
Carvalho e Silva, Vílella Tavares, José Pedro da 
Silva, Souza e Oliveira e I<'. de Sá. 

Orçamento da despeza do ministerio de estran
g~iro para o exerc1cio do 18!6-1~7,- pags.284 
e 475. 

Orçamento 1.h de<IIJeza •lu winu~t•!rio J.u. marinha 
para o <·xercicio J,, H:!lü-1817,- pags. 308, 31!), 
335, 34.7 e 366. 

Oc1rà•'J os Srs. RP.b o>uças, UtJllaÕt.la Cavalcanti 
(ministro da mar-inh·!), P . d<J Al~ncar, Junq11eira, 
F <: rruz, S<1uza FranC•), França L •! ite, Getulio e 
Bello. 

Orçamento da dcspeza do rninister io da guerr11 
para o exercício de 18~G-H:i!7, - pags. 3.)8 ~ 
306. 

Orárão os Srs . Rodrigues dof! Santos, C. Bastos, 
c. Mello, Antão e D. Manoel. 

Orçamento ua despeza do ministerio da fa
zenda p~ra o ex.,rcicio de 1846-1847, - pag. 
367. 

Orçamento da recllita para o exercici·• d~ 1816 
-1487,- pags. 417, -l27, .U5, 462 t 501. 

Oráriio os Srs. Vieir'1 d • Cunha, Acotuàt~, R. dos 
S ;l ntos, S<.uza França, B·•ll••, l\lal(alhi\es, J un
queira, J osé Pedr•> da S•lva, S. Martins, H. 
Cllvalc,•nti ( mi,tistro da (uz::nrJ.a. ), Souzt\ e 
Oliveira, Ant:io, Silva, Souza Fruncu, Ferraz e C. 
e 8ilva. 

Orga.nlsaçào da g11arda nacional (projecto),
pag. 21'>3. 

p 
Passageiro!l d•> navio americano -Ontario- in

uomlll >:i llÇ<i<i pdos prejuízos soffridos pur occasiào 
do apresiunameoto do mesmo navio por um 
corsilrio a(gentino ~m 1827,- pags. 18 e 211. 
(Vid. 2o v. âos annaes de 1847.) 

Presos políticos do Rio Grande do Sll1 na ilha 
de Fernando de Noronha- transporte para a 
sua provinci ,l (req11erimento),- pae::l. 280, 281 
e ;284. 

Prorogação da lei do orçamento do exercício do 
1845-1816 em(jllanto não fôr promulgada a lei 
do orçamento para o exercício de 18lli-18-l:7,
pags. 18, 41 , 42, '115, 206. (Vid. Reàaccélo do 
projecto, etc . ) 

ProTidcaclas que habilitem o ~overno com forças 
úe mar para o exercício J.o 18!6-18!7 não de· 
cretadas na sessão do anno de 18-.15 em razão 
do confiicto S·Jbrd a intelligencia do art. l.i1 da 
constituição, - pags. -H, 90. ( ViJ. F i :r;açtlo 
de {O>"Çr.l.S rje mGr para 0 e:r;.:rciCiO de 1846-
18~7.) 

R 

Recrutamento e de;ígnação para o serviço 
da guarda nacional- sua suspensão durante 
o processo eleitoral (projecto) ,-pag. 2\)G. 

Ber.rutamento na província Ceará,-sua isen
ção- (projecto),-pag. 30!. 

· Bedaeçào do projecto prorogando o orçamento,
pag . 42. 

Orárão os Sr:;. Ferraz e Antão. 

Reforma 011 interpretaçi\o do aclo addkioual. 
-(Vid. Acto addicional.j 
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Reforma do rfgitncnto.-(Vid. Indicação para, 
etc. ) 

Bt"latorio •los ministros- incidente sobre a sua 
ranl~;sa em officio,-pag. 58. 

lle.,rganisa~ão da guarda. _nacional do ir~!: 
peno-(pru) ecto n. 147 di! !Si<>),-pags. 41, 17t, 
~.~~m.2~~.~.~.m.•4~ 
.J,l4, U2 e 4;".>8. 

Orúrão os Srs. Machado de Oliv~ira, Rebouç:ls, 
Coelho Bastos, N. Machado, T. Bastos, F. 
Penna, Peixoto de Alencar, Lopes Gama, C. 
e Silva, Bellll, Ferraz, St·uza Franco, Santos 
Barreto (ministro da gue1·ra.), Rodrigues dos 
Sa11tos, Oliveira, Lísbóa, Antão, Toscano de 
Brito, Marinl.Jo, Souza Ramos, D. Manoel, 
Junqueira, :::;. Martin,;, Limpo de Abreu, 
Lope~ Netto e Silva. 

Besposta á Falia d o Throno,-pags. 89, 133, 
147. 16õ, 18+, 197' 210 u 224, 237, 253, 272, 
280, 316. 331) . 

01·árão os Srs. Ferr.1z, Mat inho, Paulino, l\10ndes 
da Cunha, D. Manoel, Ju11queira, S. Ramos, 
!:<'. Franç", ~ioura. Mag .. lbãe._., Souza Franco, 
Urbano, F. LP.ite, L. de Abreu, Souza e Oli· 
veira, Coellw, Carvalho e Silva e R~bouças. 

s 
Sal estrangeiro (Yid. Imp()stos sobre o sal , etc.) 

Sessões preparatorins,-pags. 5, 6, 8, 9 e 10. 

so.morros á província do Ceará- pedido de 
informaçõols sobre a sua quantitiade e quali· 

dndt<),-r,ag. l;:i. (Vid . Instrucções dadas p~lo 
governo, etc. ) 

Supprimento pecuniario aos cofres provin· 
cwes d·l Cearã, Parahyba e Rio Graude d o 
N ., rte (projecto),-pags . 90 e 357. 

Supprimento pecuniario ág províncias do 
(.;, ·ará, Parallyba, R io Gra11de do N.;;rtt:, fia· 
~ellai1as pela secr,a de 1845 (projecto),-pags • 
90, 357 e 366. 

T 

Taxa do juro-projecto u. 2 de 1847,-pag. 280. 

Theatru constitucion!ll fiuminense.-(Vid. Theatro 
Santa Thereza.) 

Tbeatro S. Francisco-auxilio de duas lot"rias 
annuaes durante seis :um os ( projecto ) , 
pag. 29!. 

Tbeatro S. Januario- r oquerimento para a 
con~essão de quatro loterias para o estabeleci· 
menta de uma companhia dramatica franceza, 
-pags. 206 e 303. 

Tbea\ro Santa Thereza - concessão de lote
rias (emendas do senado), -pags. 13, 357, 414 
e 419. 

v 
V?to de graças- (Vid. Resposta d Falla do TJwono). 
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