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CAIARA DOS SRS. DEPUTADOS 

A.cP.. em 1 de .Setembr.o. 

I'Jt.ESIDUCU, DO IB.. CONDE D& BUPPbY • 

S~li:IIA.JUO. -Ea:petliente.-RI'{orma do regimcnto.-Pen
~õ $ a dit· so · 

Ao meio-aia, feita a chamada, aehãO·•• preaentea 011 
Sra. oonde p.e Baependy, Portella, Paranhoa J unior,Pinto 
Peuoa Goimarãea, Camillo Barret~ Casado Costa Pin-
to, heo oro ~ ..!..~::, ·go·S va, Antonio Prado, 
Barros Cobra, A.Ilgelo do ÃlXlaral, .Fernandes Vieira, 
BeDjamim, Luiz Carlor, Candido Mendea, Perdigão Ma
lheiro, Alenosr, -A.rariw,; Augu.ato Chaves, Gama Cer
queira,Cruz Maobado,Óorrêa. de Oli•eira.Menezee Prado, 
João Mendes, Paula, Toledo, JeronymoPenido, Ferreira 
da Veigg, Fiel de Canalh~Corr_êa,Joeé Calmon,Paea 
àe Mendonça, Bonifaoio de · Abreu, Leal de Menezee, 
Barl'QI Barreto, Seuza. Reis, Floriano de Godoy, Pinto 
Lima, Pereira Franoo, Ferreira Lage, Aureliano de 
Canalho, barão de Aracagy, Taqnea, Diogo Velho, 
Lima e Silva, Mello Mattos, LQmogc~, Slll'à: Nunes, 
apanem~, an o · u a., 1cero an , un es 

Lopes, Gomes de Castro, Junqne.ira., Moraes Silva, 
liHttllncourt, Jansen.do Paço, Ferreira 'Vianna, Evan
gellita Lobato, Canedo e Ferreira de Aguiar. 

Faltão com participaçio os Sra. Nebiaa, Bahia, Re
raclito Grac;a, . Azambuja, Pederneiru, Rosa, Mello 
Rego, Manoel Clementino, Canclido Torres Filho, So
bral Pinto, Joaquim Pedro, Salles, Coelho Rodrigues, 
Pinheiro, Paulino de. Souza e Siqueira Mende8; e sem 
ella os Sra. Almeida Pereira, Aseis Rocha, barão de 
Anaja;nba., Castello·Branoo, Leandro :Maciel, Pinto de 
Campos, Atronso d.a Car1'&lho, Andrade Figueirt~, Araujo 
Lima, Araujo Góas, Augusto de Oliveira, Borges Mon
teiro, Camillo 'Figueiredo, Carneiro da Cunha, Cardoso 
de Menezes, Domingues, Dionysio Martins, Duqtte
E&trada Teixeira, Dnarts de Azevedo, Dias da Rocha, 
Fausto de A.~ar, Fontes, F. Belisario, Fernandes da 
Cunha., Galvao, Go~çalves d.a Silva, Henriques, Gomes 
da Silva, J . de Alencsr, Leonel de Alencar, Melb 
Moraes, Monteiro de Castro, Pereira da Silva, Pinto 
Braga, Pinto Moreira, Raposo da Camara, Teixeirs. 
Junior, Uohôa Cavalcante, Vicente Figueiredo e Vieil'a. 
ê!a SilYa. 

EXJ'EDIE!'iTE. 

Um officio do miniet~rio da fazenda, devoh·cnào, em 
resposta, o requerimento. informado em que Antonio 
Gomea Netto pede a re&titui~o dos dil'eitos que inde
~umente pagou pelo mater1al deeW.ado á empreZ& de 

Oa.tlo do mesmo ministerlo, tranamittind.o o au~ 
grapho da reaolução ela 11188mbléa geralle~tiTa, que 
S. M. o Imperador houve por bem B&DOCl.Ollal' autori-

o o goYerno pam er car ·m . ooo 
de um metal eo:aipoeto de aikel e cobre.-A' archivar, , 
aommnnioand~lll8 ao aenado. 

Outro do Sr. mimatro da fazenda 
para _apreuntar uma propoata.
..:.S 8 )i horas da noi~~ 

Outro do-lo HCretario do aun&ao .. oommani.aando ter 
oonatado. ao meamo aenad.o que S. M. o ImperadM oon- , 
aent-3 na :resolução da asaemblêa ~eral que autoriA ·o 
gonmo para mandar admittir & aaJDe ,ao 1~· anuo. da 
faealdade de direito do Recife a alunmo LtJU1'8Dço de· 
Sá e Albuquerque, depois ele exunillaclo-no preparatorio 
que lhe blta..-Inteiraaa •... 

Outro do mesmo seoretario, participando que o 
sena~ adopton, e vai diri~ á ea.noçio 1mperial, a ~e-

concedidas ao aoldado do 9" batalhão infantaria Ro-
gerio FranCisco de Oli•eün. e a ontroe.-Inteitada. 

911tro do 1• •eo:etario da aea~bléa pro1'ineial de 
- , ' -

taçio ds mesma &Membléa aobre a finção- de • ' tea 
da referida pro1'inoia com a ele Goyaz , a publica
fórn::a de auto das diruae que se fez no municipio de 
Paracatú, em 1800.-A' oommisaão ·de eetatistica. 

Outro do Sr. deputado Manoel Joeé de Siqueira 
~lendee, participando quo por incommodas de saude 
deixa de comparecer ás I!Wê5ea, refuando-ee para a 
B-::!.8 província.-Inteirada. 

Um requerimento de Francisco Pereira Ramos, 
escrivão do jury da côrte, ped.iDdo augmento de ceus 
venci:c::en~.-A' oommissão de pensões e ord&nados. 

Vão a iml)rimir, para. serem 'Votadas na pro::tima 
s~ssão, as eeguix:<tes redacçi:ie::: 

REFOB.liA DO RtCf:IIE!'ITO. 

Redacçáod'~l mu~ oo regimmto interno ela cal71ara UI 
depvc~dQr opprat:adot tm IIIIÕt~lk 23, 30 e 3141 .Agolto 

c Art. .5 . • § 4. • (Sabatit-.lti,o.) Eatu ooml:Xiiuões 
nomearáõ u:o pm•i~ente para dirigir oa trab1.lho13 e dit
tribnir cs papeis relativo!! a oada districto aleito~ 
enc:.rre~ :: noo-~e tambem do exame de al~tm; dilleiJ 
e funcc:io:1aráõ e to:! o S.m da 1" sesEio da legialstu.--a. 

11 § 5." Cs<ia um dos memgros da! di~ commÜIIQe:oJ 
e~rá o que e~co~trllt nO!! papeis, e•jo c:u:e l.bo 
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SE5SAO EM 2 DE-SETEMBRO DE 1870. 

couber, e redigirá o relatorio que tem de aer apreaen- PE:.uõt:s ~ DtYEasos. 

tado á. oamara, nos termos do art. 'i" § 4. • 
c Art. a· parte 2. • Redija-se u!im :-Vinro e qnatro « A assembléa ger~ resolve : 

horas depois deua publicação, o presidente da camara c Art. 1.' Ficão approvadM aa aeguintea paaa-3'ar 
dará. p-.ra ordem do dia a To~ção, sem mw deba~ ccnce~das por decreto de 10 de Agosto de 1870, 1t 

algum, doa pareceres de cada inqnerito co:n os votos saber: 
el:!l ieparado, e as emenclss que qualquer deputado c § L' Pe::são man.sal de 84S ao ... ..ajor honorario do 
houver eubmettido ao juizo da - - • . • - os Freire, invalidado J:!Of 

res áce~c3 d.o reconhecimento de I:.O;cs d9p~tados 5;rão Anj.::s do 30" corpo de volu~::~ios da patria, Bern:u-
snb:nettidos á votação vinte e quatro horas depois de di no Gonçalves dos Santos do 36" di~o, Pauli.Jso Victo-
publioad.os no jornal da ca~a. observsndo se em tado rino do R~go do 3" batalhiio de infa::1taria, Joaé Do-
msis s.s dis;:oeiç15es dca arta. 7•, 8' e 9", menos z;a part~ :mins;os Pereira do 9" dito, Francisco Muniz Alves do 
relatiu ~o juramento determinado no art. 7"; e ficando 16. dito, Manoel Lopes Rodriguea do 6" corpo ào oa. 
entendido q:1e s9 na primeira sessio, que celebrar a v:illari:'. da guarda nacional do Rio -Grandd do Sul, 
comm~são, :tingucm se apresentar reclamando ou Ponciano Pereira da Silva soldado reform~do do 12" 
contcstr.ndo, poder•SII ·ha lavrar no mesmo dia 0 parecer batulh~o de infantaria, todos in~alidados em com'oeto. 
á 'fist:: d~s aotas a maia papeie qu~ fvrem presentes á " Art. 2. • Estaa peneõ :a serio pagas daa d~tu dcs 
cl):n::usoao. respectivos decretos. 

c Art. 35. (Subatituti.,o.) AJé:::: de ntnf\ commiBSão c Art. 3.' Rev0g3:o-Ee as diapoeiçõee em contrario. 
M~ci~ der~~~aá&Ua~~ro~ ~~~~~~~~c~S~s~~~~~~~~~~·~-~s~~~~~~~~~~~~~~ 
caâa ses[ão orâinaria ou extraordinS:ia da assembléa. -Josi Calmon.-}. Et·angelista d1 N. S. Lobat~. :. 
geral, haverá na oamara cc,mmis!ÕJs pecmanentes para < A asee::nbléa geral resolve : 
a ~xpodiçio doa ne~oc~os que nella a_e tratarem. ._ c Art. L' Fica spprovada a penslo annuiÜ ele 600& 

cncedida por decreto de 17 de Agosto de 18~ o, aoa 

d . .o ser- pngaaaa rcnuo:cu 
e oommeroio, industria e artas ; a~ agricultuta, m.i::laa co beneficio, em que o referido padre se &eha colladc. 
~ boEques; de estati~;tioa, coloniaaçiio, catech(ae e ch·i- c Art . 3. • Rc.,ogão-sc aa diapo~içõea em contrario. 
~ç~o dos Indios ; de inatruc9i.., publica, de ob::-as pu- c Sala das commiaéõas, em 1 de Setembro de 1870. 
blii>as, de saude publica, de nego cios ec;' lesis.etioos, de -Jo1é Calmon. - J. Eeangeli1ta dt N . Sa~llo Loba:J. • 
redacção du leis e de policia da cu a. 

c Art. 40. (Sn~atitutivo.) A. oommisaão de orçamento 

A.cta em 2 de Setembro. 
e a de oontaa aerão compostas de nove membros , e as 
o~traa oommiseões permanentes , assim como a espe
Cial de resposta á falia do throno, do tres membros oada 
uma. As demais commia11ões espl!c!ees, tanto internas Pl\E.StDE,.cu. Do SB. CO!'iDE DE B.LEl'E!'iD'i. 

co:no externas , ~;e comporáõ do numaro do membros A's sete horas da noite, feita a chamada, achãc·sz 
ue a camSLra determinar. ~~~...1:.:..:c::.._:;.,:rt~. ~4~3~. !.iR~~~~d~íj'"'a""· "'ae~a"s~--.:i-m~: _~-Aa,---o-o_m_m----=-is-al5,--e_s_c_e_pe~-~-+~~:resentes os Sra. conde de Baependy, Portc'Ja, Parli-

nhos Juo.iort Pinto Pe!soa, Guimarãc1, Anj:!elo ·~ 
ou~aa, tanto interna' como ex\ern&, duraráõ unicamente Am~>ral, Ferreira. da Y~ga, Ale::;.car Araripe, Fcrnan-
emquanto se tratar .J.o negocio de quo forem encarre- des Vieira, Jansen do Paço, Sow:a Reis, RodrigoSil>S., 
gadaa, e ue der motivo á s11a nem ão. rqt1ei11l, Cap9nama, João Mendes, Gomes t!'" 

c A;t. 48. (Sub3titutivo.) A eleição doe me:nbros d11s Ca~tro, Corrê~. Paula TGlt~do, Corr~a de Olheira, Ac.-
c~mmlssõcs: de resposta á !11lla de thrcno, de constitui- relia4<o d~ Carvalho, Co•ta Pinto, Paul::~.o à.e Souza, 
çao e po!lerea, àe orçam€"!lto, ae contas, de mnrinb.a. e Leonel cie Ale!lcar, Casado, Araujo Gó .!~, Bonifsciode 
guerra, e daa espsoiaes, tant;> interons como cxterm.s, Abr"u, Autonio Prado, Candido :Mendes, F11::sto d<:. 
será feita por escrutínio seore;o á pluralidad.;~ relatiTa Aguhr, ~Iel!o 1httcs, Fea~ira Lng~, Raposo da Ca-
de votos; no caso de empate, a sorto cecidirá quael5 m~ra, C: uz M:.cb.ndo, Leal do Menezes, F . Beli.;ario, 
ceTão sor preferidos. F erreira de Ag~,jnr, barão do Arll çagy, Silva Nonee, 

< Art. 49 (Sub3titutívo.) Os membros do todas as Duquc- E~trr.d~ Teixeira, Pereirn Frs:J.co, Barrog Ba:-
out:~ c~:::m::i~>~ões pcrmaocu~es seri'o non:ea:irs pelo re~o, MorAes ~il\·a, Ca!nillo F~guci:edo. Augu,to Cht>-
pre5Hllln.e, a quem a cacara podc1ú tnmbt~m. co:n:net- vcs, Li~a e ~ih:~, Ta~uce, Pereir" da Silva, José Cal· 
; er a :lOO:::eaç~o dt: ~guma oo:nmi~s~o esp~cial , tll:J.to r:lO!l, J eronyo:::o P.-:n!do, mo~~:o Velho, Carneiro da C(L· 
1nter~a .:em:~ tc:A:t :rna, por motivo do urgcncia cu qual- nha, P..;c~ do Meodonç!l., Fid .:!e Carvalho, Ci!nC:it!:: 
q"J.cr outro qne parecer justo. M urta e U chôa Cavalcunti. 

c: Artigo ( arl~ti•o para ser col!ocado depoi ~ é!o Falti:i. .> CO:::J. participação OP Srs . Nebias, Bahia, fie -
a:-~ - H{J. Niio é p~rr.:itti<io em quhlqu~ r d.i:!cu~~Ü.J of- r 11clito Grcça, Azg,mbuja, Pcdezndras, Ro~a, Mtll.'l 
fe;ec~r t• o:::enlas ou artigos a cl.ih ivo:. q:1c :o.ii;> t~uuüo Rogo , Mllnoel Cle:nent:no, C an,lido Torres Filho, Sc-
rJ.s.ç:.l) co::: a ::Jaterie d e que e-:: tratar. bral Pinto, J~>aqui:::J. P edro, Sallce, Coolbo Rcàri~cs, 

• - ( d ·- Pi:lhei: o, Barros Cobra, L&I:lego, Siqot ira Mcna.te e 
« ..... rtlgo 8 cativo para ser oollocado depois do Vicente do Fi~ueirc -io ; c &e::::o d la os Sra. Al:nei2.3 Pe· 

---~a~rt::.·--=1::,.1~9::..)~·-,:A=s .,:o~m~b~en=das=-~o~~~a~=~ti~~~o~~_,õl..o.!d~d,..i...,tiL!•~o,..a,,__,.Ju:e,sd..,e~q!.-Lnu;e:---'!-~r'"'e,.;.i1"!!:1t:,-Assis R:J cba. barão d<l :Aaajatul>!l, C.tE~ello • 
Illlo Tcrsarcd . s::; ~e _0 P,:'oJecto, m:.s e;; t ~n ':are:n ou am- Br~u~co , Leandro Maciel, Pinto de Campos, A!Tco;:c 
F arem 11 lspo:u<;ao c.d ·e a obj··cto de ig :nl n :ltn- d"' Carv.'l1ho, At.drad·J Figl:cira, Araujo Li:l:a , Au.· 
r ezn ca a out ro! in~hi~~os , s~rii:o redigidos , tlcpoi:s d 0 · · B · · B "1 · B. dc_ r.pp.~_0,·adC's, e::::o proiec!os s~:>1 sra:!o~ p!ira t er .:;m ter- gusto ~ llv·"un, r~n;soc1w, o:ges .... onte:rc, t:-

- ~ ~encou::t, Cr:.mi!lo Barreto, Caccdo, Cicero D:s.~~a3, 
ca:ra. '"-l.SC~sl::u :l".l eercm e!ltiedcs ~o ee::lP.do . As em~::1- c a d !\1 D · 
das o;x _a:-!.<gn additi,as relRtivoe á na.tu:-aEeação de es- ;;r o~o e ... ,;:nczes, ~minjo!nes, D!cnyHv J'.larti:::;, 
tra::~ g·:J_rcs terão i!lclaidos ::lo prcjecto a qu~ tivc: ec ei:ic D LO.art9 de Aze•cdo, D i11s d" R jr.hli, Evax:ge!i~ta L~ · 
ctrer:cd~! b:a o, Fonte~. Fln ia.no de Godoy, Ferna.:::1ces da Cu::!l.~ 

c: F 2:rei: n Vútnna, Gnlvão1 Gc:t:çlih·;s àa ~i:va , Go:::e-; 
~ ~ata <hs. ~-Y~::lll>'i>U ~S ' l c e ~to ..Jbt ) de 1870. - <h ~i~vs, !len:iqt:e@, J unqudu, J. de Aleo.ca::, L"Ji.<: 

C ,jndr J t B~tpmJ.). ?re&id·-nte. - J . P. !J acha-lo Po ,te!- Cr.:rloe, !\! .,;!c Moraes, Mc::cz€1! J>;aào, Mo:J.toi rc .:k 
l<l, 1" ,.ócret.o::-io - J. lf . d11 Si lra Pa •anhn Juni')r Cr.str1. Per ~ib::i J Malhei r <>, Pinto Braga, Pio to Li:t:.~tr 
2' s.Jcr&:ario.- F·unci:co Pinto Pt!:~ a, 3· secre~ar!o . ___: P ioto M~:.c i.rt~, Sicves LO[)~S, Tei3:eira Jl!::io:, T!l-:>> 
M. P. Guimarã.u, 4" secre~a::-io. > do:: o é!;:. Sihs. e Yi~ira C.a Silva. 
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SESSÃO EM 5 OE SETEMBRO DE 1810. 5 
O Sa. PaEStDE!'iTE declara niW hanr eess:io por falta 

de null:ero lega!. 
Não cbsttlnte~ o Sa. 1" SEcaETARlO dá conta do B~· 

g-..1into 

EXPEDIENTE. 

U:::: oficio do minüterio da guerra, devolvendo, in
formado, o r.·querimento em qt~.e o bacharel Ant.onio 
José F~uato Garriga, major rcforn:ado do t-:s:c~cito e 

com f.oé!.~s os se~s vencimentos para tratlU' de sua saude. 
-A q;:.ec fez s requisição. 

Outro do Sr. miui&tro da muinha, pedindo dia e hors 
para aprfsentsr uma. proposta.- Marca-:oe o dia de 
manhã, á~ oito horas e tres quartos da :coite. 

Ou.tro do Sr. conselh~iro J..;sé Maria da Silvs. Para~ 
nh.os, participando que, hnvendc regressado do Rio ca 
Pr<t.ta, onde se achava no desompooho da missão oepe
oial q'J.e Ih~ fôra confiada por S. M. o ImJ?erador, reas· 
sumio ::o dia 31 de Agosto ultimo o exercic!o fio seu 
cargJ de millistro e secret~l'ÍO do estado dos nc <>cios 
ost caoge1roe.- ntc1ra a. 

Outro do Sr. deputado Jcsé Ignaoio de Batros Cobra 
Junior, p!!.rtioipando que por iocomlll.odo de saudo 
duixa de com areoer ~ so!lllã de ho a ns e o· n 
emqu$uto durar o mesmo impedimento.-Io.teirada. 

Deus do 1• secretario do senado, participando que 
o ~~smo senado adoptou, e vai dirigir á sanoção im· 

mento da população do Impeno, c a resolução que 
approTa as pen~õ~s con~edidas a? soldado do 45" corpG 
de volunt:uios da pa.tna. Me:1er1s co Campos Souza. 6 
outros.-Inteir>~.da. 

Um req·,erim~'nto da oamara municipal da ..,·ma da 
Feira da ~ant.' .ànu11, Peilindo para patrimcnio a con
cess~o das terras dos Enoapellados de Sant'AnnR dos 
Olhos õ.'Agua e Sao.ts.·Barbara.- A' cocmis!ão dJ f:~
zenda. 

o Sa PnESmESTE nomêll o Sr. co~ta Pinto para ser
vir i:.terinamcntc na commissiio de f~>zenda. 

I'RESIDE:SCI.\ D;) SR CO~DE DE D.\EPE~D'f. 

A's sate hora~ d.1 noite, Ít!ita a oh~m'ldn, nohão Sl'l 

presentes GS Srs. conde de BiCponày, Portel!n, P:lra

nho:l Junior, Pin~o Pessoa, Guim.uii~s. Pinto de Cam
pos, Angelo do A::na-:-al, Souza Reis, Rodrig) Silva, 
A::.tonio Prado, Fernandes Vieira, Alcnc!lr Ar&ri?e, 
RapoEO da C:.mar!'!, Cru" Machr.d), Ar:mj:1 Góes, Cos
ts Pb:o, Gomes de Caetro, PaulR Tollldo, Barros Bar· 
reto, Ca.ndido Mendes, Gll.ma C~rqucirn, Benjamim, 
Vicente Figueiredo, Capnncma, Jaosen ti, Paço, For~ 
reir& da V6ign, Corrêt~, Uchôa Cavhlo:mti, Augneto 
ChaTas, José Calmon. barão de Ara~:sgy, Vieira d!l 
Sil·n, Bonifacio de Abreu, A.ure!i,m" da Carv::.lho, 
~ilva Nu!lcs, Diogo Velho, Carneiro da Cunha, Thao· 
coro da Silvu, Dias ch Rccha, Augusto de OEv.:!ira, 
Co::rêi C.e Oli.vcin, Fcrrt1ir.1 Lflgt~, M~!lezcs Prac!o, 
FcJn::ira de A)%;1Ü ·~r, Dllqne-Estr,;da TuiX•.lira, P11ulino 
t!e ~-cuza. Lc,·l do Mcnczz!!, C::n,:Bo M:nt?., M0racs 
~ihn e Pereira. FrancJ. 

Fa.lt:io Q.J.:n p;rti::ip~ção os Sr. Nebiil!!, Bchia, H 'J
r:;clitl) G:açn, Az ;.m~uja, P~der!lr- iraq, Ro~a, ~~dlo 
RegJ , 1tlcocl C!c:nentino, c~~.u-lidll To::res Filho, 
Sobr~ Pint(), Jo'l'i:lim Pedro, Sallcs, Cvclbo Rodr!.· 
ga.?B, Pin'tleiro, Barros Cobra, ~iqueira 'Mend~s c L!l· 
cep:o; e tom clla c e Srs. Almeida P .:rei r a, Aasis 
R:>ó·.-, b;.rão C. e AnRj .• tuba., Cr.stello-Brau\lO, Lea:ldro 
Ma:::iel, A!fo::;.so de CHrval"!:J.o, An~radc Fig;.~aira, 
Ars:1jo V:na, BJrgos ~ront·~iro , Bittcncourt, c~cillo 
Bllrru:o, Cimil!o F1gua:r~do, Cas!ld·>, Can::do, Cic!ro 
D.l:J.~ls, Caràoto do !\leu 'zes, D C} mingucs, Dionysio 
!>b~~in!'l • D::a:-:e de Azevedo, Evangelista Lobs.to. 

Fausto de Aguiar, Fi~l de Csrulho, Fontas, Floria:::~o 
d" Godoy. F. Belisario, Fernanies 8.a. Cunha, F~rreira 
Vian!la, G!!.lv3:o, G J!IÇ,lves da Silva, Gomes da .5ilva, 
H~nriquea, Juuqueira, JernPymo Penido,João Mendes, 
J. de Alenc?.r, Lima e Siha, Luiz Carlo11, LeoD"el de 
Alenca!', Mello :Matt:>s, .Mello ,~fn!ae~, Mo_nteiro d_c 

1'!\ da §il,a, Pir;to Braga, PintJ Li:r.a: Pintv 
Simões Lo?as, Taques e Td:teira Ju:J.ior. 

O :3n. PnESIDE:STE decl:>ra !lso hnver seS!ão 

' Moreira, 

r:or falta 

Não obstmta, o Sr. 1• secretario C.:i c.:llata do se
guinte 

EXPEDIE~TE. 

U "!! officio do n::inisto~iv da j::sti~l', enviando s c:r
Nspondencia offi.,ial, por c6pi>l, do p~esi-lentc da pro
vinoia do M:.mmhão, ácarca C.a eusp<)nsf.:o do te:1ente 
coronel Lour<lnço Jnstbis.no da Fonst:ca.-A quem fez 
a requisição. 

Dous do 1• secratllrio do s=n<:?o, co~munics::ldo. q~te 

fôra partioipadJ ~o m·smo senado que forã:> snnccio
nads.s as r~solnçõas autorlc~ncio o gov~rao para ms.ndar 
admi:ti~ a exame ~e pharmacis. pr~~:tioa o t~ne1:te pha.r-

.. .... .. .. 
llle licença para abrir botica r::.e~t::r. côrta; e para fazer 
exame do l" anuo d:1 eeco!a de maricha a Leopoldo Bn::::.
dd:a de Gouvê~.-Iutd:-ada. 

u o ;mo t.~cro ano, pnr IClpan o q:1e o se-
nado adaptou, e v ~i !lirigir á ~anoç:ío imperial, a reeo
lução approvando a pensão, que ioi elevada, conce
did~ ao soldado do a· I!JataliJ.iio de infant·•ria, cujo ver
dadeiro nom3 é Frbncisao Alexandre Coimbra de Ma
cado.- Inteirr.da. 

O Sa. PaEHDE:STE decle.r!\ que vai se offioiar ao go
Terno afim de snbc.-·se o dia, hora e lug~r em que pc· 
derá ser recebida a deputaçii.o q~1e tem de pedir a 
S. M. o Imperador a de~igcRcão da hora o lugar do 
eoc :rramcnto da proscnto pesfão: c nom~a. p11ra s 
me~ma dl3 ut::. ão os Srs. Ma slbã•·fl Ta ues Pinto 

t:na, ~::nmg'llcs, rsnj:> Lima, Silva Nunc!.', Jo:io 
Mrlndes, Paul!\ Tole~o, Simõ ·s Lopes, Gnloüo, Bcnjs;
mi:n, Cnnha Fig·.~cired.o, F<)rreira Lage, Panido, Fer
reiN da Veiga, liam~ Cer neira, Carneiro d~ Cun!l11 

ure lli.DO e arva n, :::. o 1 R.n. onnt;, AuF:ur;to de 
Oliv<'ira. Ra;Joso da Cnrnara, Gumes C.a Silva, .Me::1ezes 
Prado, CnBado c F. Boli!ario. 

Em st·guida o Sr. p~csiden~e t~mbem declnra. qu<J vs;i 
se offici~ r no g·~vcrno a5m do sab~r o àia, hora e lug~::: 
em que S. M. o ImperP.do:- se dig::1a:á rtlccbc:: n dt>pu
t9.çr:.o qua t·~m de apresonto.r ~>o mesmo ang'.J.'!to s ~nhor 
O dCC!'CtO da ~So.:cmbhh gcrnl QllC fixn !tS ~çr~aB d·~ :c::ra 
para o aur:o financeiro do 18il a 1872; c n0~ê .1 par~ 
a mesma dc;m~».ção os Srs . Cost:l Pin:o, J;fé CuLmc:::, 
Sonzs. R~is, T!.;o: dorü da Si!•.·a, Rcd:igo Silva, A::~g~! :> 
do Ama::~.l e CorJl!:>. 

.,dn. em 5 'lc St~tcxnhro. 

I'RI:SID E:-:CIA. DO !R. CO:'\Di;; DE BAEPE~D\', 

Ao meio-tUa., feiB a chnmnrln. sch!ío-s• nrc~i"nt•n :!! 
Srs. cond~ J c B·:c r-e:~dy, Portel'n, P J.ranhoR J :J::.io::, 
I'i :lto PtlssoP., Gni:n~!'ã~s, Ca.::li:lo B•u·r~tJ, P.ntc d.! 
C:.m:>~~ , G•ms. Ccrquf-i::&, Souza R~is, J a:1 ~cn dJ P::~ çr. 
Ang~ll) cio .Aml<;al, F tlrnnlldes Yieirn, La:nrgo, Luiz 
C:..rba, Sil .. a N;.;:!Cf. , AurcH:mo .:c ca~valho, i•fC:l'3ZC3 
Pra•!o, Angosto Cha':'cs, c.,;;êct. Arronw ~e Ca;vn!hr>, 
U .:::.ti>a C,;.valc:<nt:, Cos~ Pinti),Diocy&iJ 1\larti:J.e, R c 
dr:g.) Si!va, Lima e S!ln, !f ·~nriq<l ~S, Crr:z ~!aC'lt."do, 
R!>.\~O'>O c ::~o Cli'l:l~na, D1 ~go ~duo, ThcoC.cr•> d .> S Jvf"., 
bari<O de A:-nçP.~y, p ~relra Fra'JCO, Capar;e~~. c~:Jài
do Murtli, CKndido Me:cd ,s, Ferr•:ira C.a Yciga., F11':lli~ :' 
d e Ag10i1;r, :\for.<l!a Sib:s, Boni!acio àe At-r~u. B~rros 
Barr~to C.trnciN d'l Cao.l.;n, D:.:q:J.~·E;:raca Teixeira, 
Fcrreir~ Lage, Paulino de Sot!Za, Co:.-:-êa de Olivai:a, 
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A-;!~us~o C.e Oliv.:l1ra, Leal de ~.r,•nezee, Domingne1, 
Anto~io P.rsd.::, Be.ojsmim. Ciccr:> Dantaa. Vi.Jente 
Figl4eir .. :lo, Jo~é C-:h10:1, Alc:J.car Araripe, Mello Mo
raes, Gome; c<> Cs~tro, Jnc.qne!rn, Pi:1~o L!m.ü, Tei
%eira Junior e .Auvjo G6es. 
F-~~:::!~ co:.:J. pa;:ti~:?l!<'i>:O os Srs. Nebias. Blll:ia. Be

r;:c::~o G:~~ ::. ,_Ar,:~- b_r.j: .. ?c:.o,;;·ir:.::; , 'Ro~a, M•.•llo 
-'"r:- , • .-... .;. .. · . ·-· '- .L' : -c~ ·~.:: ! ;J 'I cr~ ",;; lj.!01 ... o :-n.a. 
?il .. : ;:,1 Jo\ q ·.~1 ::'- Pc"'!. ~c, So.l~ cs, '~ '·~ ·"l 1h ·; .3,c,2. :·i :~~, t:!. Pi· 
I:.hei::D, B~.r: •. s Couu;, Siqudra M.:ll·~cs, L•.on-·1 ce 
.AlcD.C:lr. G.Jhib, l'nes à e :\~o:Jccnça c Perd:~i:v .Malhciro; 

' ~ · · ~ ...... ·.. . .q, SClS OC a;, ~!" O 

d~ A:JRj.~t·:bll, C!i't~llo-í~r:mao, Lc:!ndro 11Inciel, An· 
drs.de Figu"i.ts, Bvrges ~:!ontdro, .Bittenacurt, Ars:ujo 
Lima, C:~r.. illo Fi~::~~irdo, CnEado, Cnoeco, Cardoso C.e 
Me:..:ne::, Dus.rta d'l .Azeve~o. Dias d&. Rocha, F:vange
Iis~a L~,,.,,,to. Fiel <ie C.lrv.r.Ibo, Fc.!ltea, FlorÍSJlO de 
Go:iC\y, F. Bclísario, Fernsndes da. Cunb.s, Ferreira de 
Agui~r. F(·rr~ira Vitums, G.;.n-;alvcs. da ~il,a, Gomes 

· da: ~Hvs, Jerooyruc Penido, Joã.() MonõeS~, J. cie A!en
cat>, Ma!Jo M:11tws, Mo~toiro do Castro, Paula Toledo, 
Pereira da Silva, Pinto Br~~~=. Pinto lúordra, Simões 
Lopes, Taques e Vieira da Silvn. 

a.vor aessao por 
ce nomoro 1cgsl. 

Não obstante, o Sr. 1• seoret.ario clã conta do seguinte 

1El\"TJt. 

V m officio do ministerio no imperio, envi2ndo a cópia 
authcr:tioa do deor~to pelo qnal S M. o lmperad.or 
!:.ouv<J ar bc • 
a sctWll aes;iio C.a ~~.ssem.blé& geral legída.ti u.-lll
tcira.da. 

Um r~quarimento àa Joü:> àe Oliveira, peain.ào aer 
natnrKliando cidP.cião brazileíro.-A' commiesão de OOll!• 
titnit;So. 

O fn PntstDJ:JST& dec1ara que v~i se oflieisr ao go..,erno 
~i:::J. de 6Sb~r- ,;a a bora e lugar em qne S. M. o lmpe~ 
ra.dc.- &~ dign&:rã receber a dcpntaçiio quo po-r parte 
~e~~a <:?•:::.ara t-'m de felicitar ao mesmo augu"t.o r:llnhor 
no dia 7 do corrente, pelo stlorioso nnni~ersnrio da b· 
de}Jend,mcir. do .Bmz.il; e nomê!\ para a dita de utação 

• . · ~ , ::nt qolo e reu, er tgao 
M:ulheiro . .b.lencar.Ar~rip:-. L'!onel do Alencnr~ Fontas., 
Camilb Barreto, S;mões Lo::o!>~B, Lima e Silvn, Lamego, 
Ferr()ira 'Vilànua, CorJê ·l à:~ Olivcjrn, Borges Mont-~iro, 

· :. · , ~· r. 1xetr~, aes o 
~Ic~~.:Jnça, A:';~onao d~- Carvalbo, Fcnsto de Aguiar, 
Eenr:ques, b,ríio llc A:tnça;.y. Cn.nd.iào McndGJ> Mello 
Mut:o~, l'il::.:o Pcsso:~. e Portella. 

Se!\são en1 G tlc Setembro. 

:::r:''''~l\10 -!::a-Jl•dimce . -C.ict-n;t~ ao ba.chore: A. J. F. 
Garn-.-G.-.·JpoJenta:i'lrio a L. J . da Car~all.o.- Apo· 
8mt-.J c.rin. a). da C. r_,,,a.-Ccncr.ullo do montt•Tlio 
a D lf' , !. F. de. Silna.-Di•H'tra: tJ~t:-e a c i :Jade dt Pa · 
'l"ar. ,,,, c t]r.y"Z - H.t(orma do ..-eq:mtnto .-Ptns?:lrs a 
àit:Utf1S -Po·itJiley io aos tnfjtnheircs 1>. J. de Q;it:eira 
e J. i'. C. !:f únle1ro - út/tsa de theses. -Ordem dCI 
cir. . -A uym,n:o dt Cr1l ·:imtnlos no secrtJa.rio do tri. 
!Ju·•~l d~ ju>tiçr;. App,..o~~açllo - Vtnr.imtntot d~z st
cu•.~ riN d."-1 rtl'1ÇÕe• drs Bahia., l'tmambttCo t M a.ra· 
n;.lí.o A pp•·ot•açáo - !fatrjcula de ct'tda~ 
·.:a;t'Io -l'nrto de a.brigono Rio Gmt\dt do Sul . ~'ota.çl!o. 
-.tu;m•nto de o{ficior de tabtlliC.u de notcu. Vota~i'.::> . 
~e3,-<:da. df r~r.-o dt Prtf'O]>C.li,,, Votaçao. - E•t .. attG 
:te frrro dr S:m:a Cathar.·flG. Votação -I' ropotta do 
~i11l>tn· io r.a fartnda. -l'ru:ilt7i0 a.os engenh1iro1 1'. 
J. d~ rJ!ic:~i'l"a t: J , J> C • • ~(lnltiro. Apprat:açi1o.-/)e· 
[urz. de :hr.;tJ Jpp"O~'~rü.,.- l'r1mio concedido pt i~ 
1'u'l.l': .;o. ~·ii. ·, r., .Ath.• do }mptrro d) B•a:il. Ap;Jror.a~(.i~. 
- !Jalr.•:u:a de ttludantu. App,.oraçiio- Patrimc r.:o 
~:m te•·n•• í''J"a S . .A Jmptnal 1 S. i!_, a Sra. D Lto-
1'~ 1.it1l1 t u-..r nur,ustor 'tVJ~'>z. A,,,.o-oçllo .-Mot~at 
;Ü to·.;..;o -Flt(onnn JUoi i,. iarrrs /!i ., r. -u•·.,~.,- dq 51"1 . M\· 
nittrJ wter.11' dr1 J '"'i~a. e Fcrr!ira t' l<lnna . 

J.o meio-C.ia, f.:ita a c'h.amatla, e s.chSlldo-ae .preaentea 
os S:s. con~e de B.aeo~r.dy, l"o:tellll., Pa.ranhos Jonior, 
Pin:o reuo&, Guimarães, Femandes Vieira, Camillo 
B~rreto, L<-:mcgo, Pinto de C~mu:;:-, Luiz Carlos. Theo~ 
doro d'l ~ilv:;., Cru::: M:::.ohado, Abncar Araripc, Rs.poao 
d~ Ca:J::>.:-a, Gama Cer~uei.rl!, F~rreira de Aguiar, 
Diony;,:~ ~.1::r~inõ , :.:.;llo ~i&ttor., Tr. uEs Cchôa a~;, ~ 

- j, ' i.:·. . zrz:s, :1s;u :·!o lluv.;s, Csmillc• Figa~i-
.r~;do, C-, ,::·::.~ .::o: C;;:-; Gl de OE~·~:.::~. Lll tonio Pracio, 
Viei:ll <i;;. Silva, Mo:-a-:s Silva, R rJdrigo Silva. Fiel de 
C~r1"alho, Cas:da, Pereira às Silva, Arau ·o Lima 

• ' , · as ro, ansP::~ • P!tço, Lima e 
Silva, Souza R~is, Aíf.;n6o de Cnvslho, Fontes, Au:e~ 
lia:.:o de C!lrvsol!w, Vi~en:e Figc.eireao, Bonifacio de 
Abron, Fe:-rci:a dn Veiga, Ccst;~. Pinto, Angelo do 
Amaral, H-:nriqucs, F. B<!lisatio, Corrêa., Perea. 
Frs.oc:J, Ca.oC:ido Mendes, .Barros B~r· to, Diogo Velho, 
Pe.ulino de Soum, Jero11ymc Penido, Candído Murta, 
Paes ~e Me::tdonç&, Augusto de. Oliveira, Silva Nanes, 
Ferreu:a L-age, Fausto .de Agu1ar, ba.rão de AraçaiY, 
Le!ll à.e Menezes, Carneiro da Canha, Pint() Braga e. 
José Cc:.lmon, .abre ,se a aotaio • . 

Comparc:am depoiJ do aberta a lelllllo os Sra. D ~ 
1 1 , eoJsmttn, o Moraes; AraUjo 

Góes, Dominglle&, Ferreira Vüuma,Perd.igão Malbeiro, 
Junqueira, João Mendes, Pe.lll.:i. Tcledo, Menezea Praclo, 
Flonano Gouoy, Diaa da. Rcchs., T~~eira Junior G 

· n ta e J.guoua. 

emcntino, Nebilis, .t>edernciras, Pinheiro, ROBa, So· 
b.-al Pint-o, SWlea o Siqueira Mend~ e sem ella oa Sra. 
Almeida Pereir11, .A«sis Boolla., .· barr.o de Â.llajatuba;. 
Castollo·Bmn.co, L<aaniiro Maoiel, Bor;:ea Monteiro, 
Bittencourt, Cioero D•nta&, Cnrcloao do M.enezes,DuRtte 
de .Azev~do, Enngelistl\ Loba to, Femand~s da Cunha, 
Gon~otl~~ da Silva, J. da Alencs.r, Leonel de Alenoar, 
Monteir() de Castro, ~irnõe' Lopea u Pinto Moreira. 

Lê:n se e approv~O·IIO as aotaa da.a antecedentes. 
O Sa. 1" SECIUl'1'.\.R1o dá conta do segainte 

BZ:PEDlF.:oiTE. 

Utn officio do xnini.aterio do imp~rio, commulücantlo 
n-3 S. M. o Imn~>rador di • do 

ct a. e, ó. uma ho::-a da tarde do d.ia 7 do corrente, a 
d~putaçã.o desta o<\mara incumbid,_ d~ felicitar o mesmo 
atta;ust() 11cnhor ?elo annitersario da proclam:tyão da 
indepcn<iencis. do lm;.,erio.-l:l.teirada. 

Outro do minietcrio da justiça, communicando qne ae 
ex _:e<lira a-riso á piesidenoia d11 provineia do Piauby, 
e%it;indo infor:::sção s~brc o qae oonst&r dicialme11tu 
er:n rela~ão ao ar.aasein:.to do capitão Cypriauo Vieira 
db Sli. naqtlo:lla. provinoia, e qua.e:o ca autort:a desse crime. 
-A. quem f~z n rcquit.içao. 

Outro do 1" l!eoretario êo sen&C.o, romottendo, oomas 
cr:ncn-ias !citas o a ;>provadae polo mesmo aenQdo, a prooo
síçiio desta ca:.:nar.~ au~orisa.ndo o governo a permittir 
a i:loOr?oraçi;~ de companhia para e. a~n3trucçllo do 
U!Illi <!5~:.-r.:ia de r~rrü entr"' r.s provinoiaa de Sa.uta-Ca
tl.t.:rina. e Rio-Gr.;nd.a do StlL-A. imprimir. 

Ou~ro do :nes:nc secrotario,communicando ter corutado 
soacnado qne S ~1. o l:Dp3radorooLsontcnarcsolução 
ci11 assemblea are.! ue autorisa o OT 

atl! a q~anna ., ,OOO:OC.OS co:::1 o aba.atccimento de 
ag-.Hs á capüal io Imperio.-Iatt•iracia. 

O'.l'.r<> ~o ceamo t:oorctario, p:-.rticipan:lo que-o so
:la1o aG.optcu, c -rai dirigir 14 ac::~cçiío impc:ial, o pro
:cct::> é e rus.ola'(~O de~ts. ~:a:n~r~, autoris;"ondo o gonrno 
pa,.11 co:.c~aar •se::~çao c.o d1rC1tos de l!I!portação nos 
::ru~:r.:ri_ll<:: :.e_~eaannor. 1ln~aa vbr .. . élo ~:.canamo!lto d•agtta 
po~a-.elna c1~a.c!e de Ohnda, cup empr<-"Z!4rio ó JW>tinO 
J c·st! da s~uza Campos. - ln~irada. 

Q~~I') i:o 1" &CC:CtllrlO Ca &SBu:ObJéa )CgiEl~tiV.tl do 
J,1itl1-;;-C,;: ;.F-, ·~::.-vi4IOuo a :-o?roeent~t~ quo · a me6ma 
u''J:..:.b}~a i.irige " ests ca:::n.ra, t::n f:lvvr da refcriXla 
j uC,;cloR.r;a c c!a crdÇMD de ~:na ro~ação na dita pro-
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bncia • .....;. A's commissões de justiça civil e· jtlStiça cri
minal. 

Um requerimento de Jllsé .Mar~ Pieiad.e, pedindo 
ser natura.lisado cide.dão brazileiro.-A.' co:n~ão de 
conatituiçio. 

Lê:n-se, julgão·se objecto de deliberação, e vão a 
ri • :a n r na or em cs ~a os, os pro· 

jectos com que concluem os eeg-aintea pareceres: 

LIC&."C~A AO BACHAREL A . J. F. G.LD.li.IGA.. 

c A commissii:> de pensões e ordenados, tendo exa~ 
minado o requerimento e documento~ apresentados a 
esta oamara por Antcn~'> Jo~;á F~ueto GB.Iriga, major 
reformado C.o exercito e secretario da escola central, 
em q.ue pede seis mezos de lioençs. com todcs os sec.s 
'Yen01mentos pe.r!l tratlr da sua saud.e; e attend.endo ~o 
que. allega o supplioante e ás informr.çõea prestrldas 
pelo goyemo, é de parecer que se adopte o aeguinte 
projecto: 

c: A assembléa geral resolve: 
« Art. 1. • Fioa o o vemo autcrisado a oonoeder seis 

mezes d.s licença com todos os : aus vencimentos ao ba
charel Antonio Jcsé Fauato Ganiga, major reformad.o 
do exercito e 1ecretar.io da escola centml, :tara tratar 
ele aul\ aaude. 

. c: Art. 2.• voga.o-se as ·apoalÇÕ!S el!l oontrorio. 
c Sala daa oommissões, 6 de Setembro .de 1870.-A. 

S. Ce~rmiro ~"Cunha.-.&. O. Gome. 41 Ctulro. » 

APO~'E.lDOB.IA. A L. J . DE C.UI.V.A.L!IO• 

c A. gommiuão de pensl5ea e ordenados, a quem foi 
preaente o requeria:ento de Luiz José do Canalho, ina
peotor doa alumnoa do enerna.to do Imperial Collegio 
dtt Pedro II, pedindo aposentadoria com o . ordenado 
correapondente -ao tempo de aerviça-no referido empre~ 
go, attendendo que o supplicante pr?u oom os doeu
mantos que apresentou ter perto de trmta annos de bons 
lel'Viço1 publioos, entre os quaes se oontito onze annoa, 
qBatro mezea e dez dias em ser1iço de campanha no Rio 
Graade do Sul; ao. reoedente estnbelooido em lll66 em 
favor de Guilherme hompson Viegae ounn o ange , 
empregado d.e igual categoria. no. meamo collcgio, e 
tambem ás informações proatadu pelo governo, Q do 

areoer ue se ado te o se o.inta ro · ecto : 
. c: A aa5embléa geral resol'Ye : 
c Art. l. • E' o govamo autoruado a conceder apo

eentadoria a Luiz José de Carvc.lho, inspeotor dos 
alumnos do externato do imperinl collegio de Pedro II, 
com o ordellBdo que lke competir. 

c Art. 2." Revogiio-se na disposições em contrario. 
c Sala das commiafiõea, em 30 do Agosto de 1870.

.Aratsj? Lima.-A. S. Carneiro da Cunha. • 

.A.POSE!(TA.DOBU. lo. J. D.A. C. LI!IlA.. 

c A c':lmmisaão de pcnsõcn o ordenados, tando exa~ 
minada o requ~rimento e documentos apresentRdcs 
por Joiio da Cruz Lima, r phBroleiro do pharol da 
barra da cidade do Recife em Pernambuco, pedic.do 
apoaontadoria oom os "TO!lciWl>ntoa quo ac:;nalmontc per· 
oebo ·o attendendo 11 ~uo aquo!lts doC!lmcntes siio as!a:: 
"''alio~os demonstrando qua o supplicant!l tem 32 acnes 
c cinco' mezae d_? sarviço som int'!rru~ção, e quo ao~a~ 

de falta cl~ 1ista no olho direito, ' tcndv·a perdido no 
seniço do respeetivo lugar, attendondo t :J.mbam ás in
formaçvea pree11ldas pelo gcvor:~o, 6 do pareoct cpo ac 
adopte o. ecguinte resolução : 

c A ru!liC::l bléa geral rosoho : 
c Art. 1.• Fica o goTerno autorisado a a.posontr.r ;,. 

João da Crn.z Lima, l" pha.:olciro do ph ;.rol CP. b:::-r.r.. 
da cidade d o Recife, em Pornacbt:co, c := .:r> v~; ::c: -
o.cntoa quo nctn;.lmcntc pc:co'bc. . 

« Art. 2 .• R-:: -:-()~ão-~c t>s di~;p<Jaiçtícs ~.:::.: c:: :::.!:-=' r~ , . 
« Sala das com ::. in• ·:~, c::l 3 1 2c .t."o3: r. ··~ 1 '~~ • .. -

Arnt.~ju L 1m::1.- .i. (J . G ;m,~ dt Cartro.- .! ·'· ~-:;r~.t :~ ; 
c'rl Ctwh.a. ,. 

CONCE'SSÀO BO :tlCriTZ:·I'IO A D. !ll. J F. D.A. SILV.A.. 

c A oommissão da marinha e gaerra. tendo ex!l:ni
nado o requerimento e mais pap:âs de Lu)z F<!r!l~~de& 
da Silva, como tutor ds sua cunhada D. Mnria Izabel 
Ferna:nd;;s iia Silv:, vem oftcre::er á considé:raçã.:l desta 
ao usta camara ~o ~ .. 

c D. Fr:mcisca Claudina dos Reis e Silva, ~iii ~o 1• 
tenente da nrmada Josquim Xavier do Oliveira Pi
mentel. corto no comb~te naval do Ri}:chut·lo, tendo 
fallecido a:1t:e à.~ concluido o seu n:-co • T -

fYão psrs goz:Jr do :.nonte·pio àa :.rm:d.a, fccu tua íillls 
menor, D. Maria Izr:.bt::l Fernsndcs da Silva bpcssi· 
bilitads. da receber o mesmo n::onte·pio. 

c: Esta augc.sta camsra, em cironmst!lnoias iaci:.ticas, 
tem resolvido autorisar o gova~o a conceder o monte
pio, devendo a agraciada provar falta C.e mtlics de 
subsistencia, e habilitcr~se na fóma da legisl~:~ç~o em 
vigor. 

« Pelos documentos apre!ent:~doe reconheceu a com
mi~são que a :~npplicnnta está no ceso de m~recor ests 
graça, que fioar~ dependente da approv<:.ç:io da seguinte 
resolução: 

c A assimb1éa garal resolve : 
c Art. L· Fica o governo autorisado para conceder 

a D. ·Mnrin Isabel Fernandee da Silva, irmã legitima . . 
Xa1ier· de Oliveira Pimentel, o monte-pio que compe
tiria a aun m&i ae não honveese falleoido antes de habi
litar-se,. ~event!o .a agraciada eati!fazer u con~ições 

1866, 9.ue conoedcu igual favor a D. Jcaepha Carolina 

da yAr.,1g3.2 .F •. - " dia • "' 
c: t. .• lC&O revoga~aa as po31Çues em con-

trario. 
c Sala das oomm\ssões, 5 do Setembro de · 1870.

Lamtgo.- Rolrigo Siloa.-Bonifacio de Abreu. • 

· liU.~CUU. DE II:ITUD.utTES, 

c Frsnciaoo Marques Camaoho 'Pede para mstricu~ 
ltir-se no 1• anno da flouldade do Reoi!tt, não adendo 
se a m1 o a exame as matenu o anno ecti•o 
aem 11loatrl1Nle habilitado no enmo àe philosophia. 

cr O eupplioanto allega e prova, por moio de un: 
atteatado, !lue ao acha ho.bilita.do para ft.zer exame do 

õ4 • 

• < A oommiaaão de inatrucçiio, publica attendendo a 
quo o aupplicante já oursoa a aUla do preparato=io que 
lhe falta, e qUft não tem de concu:nir com. a sua fre
quencia o tempo neoesaario para o estudo das mate
rias do Rnno lootivo, ofTeroce á camn:ra d•.n Srs. dopu~ 
ta doe o soguinto projecto: 

c A assewbléa geral resolvo : 
c Art. 1." Fioa o govemo aut:JrU!ado para m.nndar 

desde já mat::iculnr no 1• anuo da. faculdade do &oife 
o alum!lo Francisco Marquoa Camacho, o qual nüo po
derá ser admittido 11 exame das matarias do nnDo leo
tivo sem mostrar-se h!âbilitltdo no ~::ume de philoso
phia. 

« Art. 2. • Revogiio-so na dispo;ições em contrario. 
« Sala das oommiesõtls, em 6 da Setembro de 1870.-

BoniftJcio de Abr1u.-Ferreira d• Aguic.w. :. · 

DIYIIA.I E:STRE A ~DADE DE PA.B.A.CA.Tt:' I! COTA.%. 

Lê·I'JO, c é 2pprovndo sem debate, o scgu.i:::.tc p3.
rccor: 

c A aEli::!'llbléa provincial de Min~:s-Goraes reproPeota 
a ~st'J. augulta camara pecllndo nmn provi2cocüt que 
re,tabek ça as divi.eas entro a cidade <.e Parac:.tt'i o 
Goy11z o:::t co:Jnformidadc C.o auto da~ ciivisas quo 1!13 fez 
oo m .· . .:li:ipio de P~<r~-.catú no •·nno d .: 1~00. 

c :\c :~ a.rchi\'Jil dcstG. nugu~ta cam:'.rll. e do s:::aco 
·~ :o:is~~::::a idon:r.:>.çvü$ unid11.s a u~ mapp:1 o·:c •.s c~a:cc·~ 
pcr!t:i ':.amt.;!!~e ;t I:J ~~t '! r-ia. .. 

c 0~; l i:c..it~e d~ cv::n ~rca de P..:r.-.catú, qos.n;: ~ cr•:1da 
pc;() c ~ó~1::- .J o;ú G :-cgo~io de M o::: c~. Na .. arrc, !~rio 
~ ~a~·~:..:,.:, 1:·:·, , I::•J S. :.1~rco9 <>.b::.izo r>t•: o Para::a!Jyba; 
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CJ'I::lO se ~ê da có;:>ia àePtiC acto, extn>hida do L. Tombo 
da camr.ra munici:>al de Paraclitú. 

~ Em lti3':l u:n ju:z de paz, pt.r intereues partidarios, 
dei:t:cn de convocar para a ~:leiçi-o o povo qne ahi habita, 
e de_poi~ dis:;o Goy:u t~mou conta da pequena n~~g~~. de 
t.erntor:o tntre e~aes r1os e a Serra dos P1lões, que quer 
seja hoje a demarcação. 

• Pvr tal motivo estabeleceu br.;rtir&s nos rtc.a do 
J.rc.nnuy n. ma a m1.:nstr~;, a~, (·n o se cobrão .. ireltca 

exc~ssiV..;5. Os Fasssgeiros, trop.,iros e Cilrreircs, para 
livra~eln-fe <Jo pags.mc:mto de trx::lll c-xsp;erad11e, soUrem 
grc:-~.~e :rctu.rd,.ção, procuTs.odo transit<r Pela poDtc da 
Tll >1. tto ""to, azena.o u-:n ro CIO o.e cerca C1'! O egu:~s. 

~ Xão h!L"V:!ndo scto s!gum legislativo que modi5-
caese equclla sntiga divisa, o attentas as oor..venie!:cias 
àos moradores e suss rela<;ões comn::erciaes, ó de toda 
a jmt;çs que seja m11ntida; e pc-r;ue exil!te na CRsa 
um projecto de resolu\~\o ofrerecido em 18Gl pelos de
plltlid·Js do 7" distric:o e!eitoral de Mins111 cuja dieposi
.yão rE>so!ve perfeitamcnt3 a questão, a commiEsão dB 
esttt.tbt:.:a é de PIU't3CCr que o E:r::m. Sr. presidente dê 
?Sra a orà.~m doa ttabalhcs o dito ptoje::to j~ impresso 
da n. Fl il.o an'.lO de lR61. 

"' Sxh chs commit'~Ões, 1 dA Setembro do 1870.-J. 

REFORlü D) REGIMENTO.- PEI.'C~ÜES Á l>IVER606. 

ntrao snccess1vamente em lBCnssao, e sao approvs
dsa ! t m dob&te, as rcdacçõ~s sobre a raforma do regi
mento e conc~saão de Tarias pensões, qua forão a impri
mir na. setisãO de 1 do corrente. 

PRIVILEGlO Á05 ENGENHEIROS P, J. DE OLIVEIRA E 
J. P. C. MONTEIB.O. 

LG-se, e julg~-se obje~to de deliberação, o projecto 
com que conclue o eegn1nte parecer: 

< A's oomroi!EÕ ?s de fazenda e marinha e guerra foi 
presente o requerimento cios engenheiros Paulo José de 
Oliveira e Joaquim Pires Carneiro Monteiro, pedindo: 
1•, appronção do decreto n . 4,580 de 24 de Agoato 
fDd.o, que lhea con{ledeu pri l'ilegio por qui:lze annos . - . . 
Parahyba, Rio-Grande do orte e Ceará das maohinas 
de vapor e ""'hiculoa de trans-gort11 de invenção do en· 
g~nJ:eiro R. W. Tho~on; ~·, conce1são de isenção_ de 

nest' o material para officinas e estações; 3•, isenção 
de renruhmento e serviço da gaarda nacional para. os 
cid<~d.ão~ q.,.~ foasem empregados efieotivamcnte pelos 
conoesa~onar1oa 011 pela empreza. que de fntnro venhão 
a orgSliD1Sar. 

~ Attcndendo aa commia:.ões ás vantagens que devem 
provir da introducção no ps.iz de tles melhoramentos 
Eem que toda1'ia q:1anto ao !erviço do exercito e ma: 
rinba e da guarda nacional se deva fez~r o:z:copçi:i<!a 
em favo:- dns pessoas que for:m emprf'gndas pela em
preza, ; arque não podem ser !citls em caso~ e3p~ciaes, 
e !Ó c·:mo re~ra geral, tão da pcrc.:er q~e ao ndo?te 
O [Cf;Uinte prOJOCtO : 

~ A aseemb!éa gerrJ resolve: 
< Art. 1." E' npprovado o cocreto e. 4,580 de 24 C.e 

Ag~~tJ C.e 1870, que concci!cu privilc,cic por 15 s.n•:os 
&oa CD J;::•~ctLciros Paulo Jo:é cic Oli>, ira v ,Joaquim 
Pireb c .. rn•, ixo Monteiro purl\ int:oducçãl) e US:> m:s 

Pcrna.mbn~~' Pare byb•1, Rio- G;:-: n2e do 
I .... C.: .. .,•)~ 

~rat:st·orte de inveoç3o do eng(' nhciro R. VI. Thc.•mso!l. 
. c ~rt • 2. • ~ ~ovcrno é autcrisado ;;11.ra c .'nceder 
~~cn-;:.o a c d1rc1tos sobre todo o m ;.tcri .. l ro;; entc c 
!.::r.o, b chEivz o das C·tsçi:ica a , ffi::inaL, ncc<;ss::.rio a 
C:b ~.:. <' ::::: ;1rna , d<:~rmi:ll:odo prév;amc:ltc :1 qn:l!:.tiC:alil! 
~ ·~,;r~;: .l~d·.! r:') r:.cn::o I:lntoriul. 

c . A ::. 3. • ~:i.u rcvGg~>~as li e C.!E~ -::;;c,;0t:~ t;::;: cçn
-;,ro.r;o. 

~ ~~.1~ ;. ~ co:n::ni~s<i!:!s , em I) r1, ~ctc-n~:ro .:,_. ~H~<J . 
- i'an•,'J d-.. Stlra - llvdr r·ao ~doa. ,·- Lamt;)O.- (;01la 
r.7.10 -ocnif ar;r') d• .Jktu , ) 

O !:r •. Sou:A Rr:rs ::-cqucr, c a Cf. ::Ilt:a co::~~=~·~ n: 

dispensa, ~e imp:-e!ião para que este proj ?Cto e::.!re e:::t 
uma r.ó alSCll&ao. 

DEFl.SA. DE TRE6BS. 

I ê-se, e julga· !!e objeC'to de deliberação, o prcj:~!o 
com que conolue o seguinte parecer: 

• .... ew 
Roz~adt w.;cki! ci~àão braz.ileiro. doutor em juriapro
d_eccta pP-!s nn1Vers1dade de Napoles. requer ser admit
ttdo a, derenrier t~ese e o~te~ o resp~ctivo_gráo e:Il qntJ-

~ A comt;nis~ão d(l iru;trucção publica.'. ~ttendendo a. 
que o snpphcante. slém do titulo de bacharel em letru 
pelo collegio. d~ Pari7!, j':nta á sua p.-.t~ç1io o ?Jploms de 
doutor em Junsprudencla pela refenda unnersidade 
competentemente sellado e authentic&.do; attendenco ~ 
qoe iguae~ _ccnceseões &e tílm feito aos que se têm mos
trado hahibtadoa t:ara obterem taea favores no Imperio 
como, além de outros casos, se verifica dos decreto; 
na. 1,050 e 1,112 de 9 de Junho e 27 da ~etembro do 
1860, é de parecer qae seja deíarida a sua. pretenção, 
ps.~a .. o que. otrerece a. camars. dos Sra. deputados o &t::-

< A a.~emb!éa geral resolve : 
< Art. I.· E' o ~overno autorisado a. mandar admittir 

:i. defesa de the.ees em qualquer daa faculdades de di-
re1 o o mj:!erto, 110 con e ton1o a l& ao e sg:1o 
Rozwadcw Ro:<wsdt."ncki, dim de eer·lhe conferido o 
respecti •o gráo 

~ Art. 2. • Rev gão se as disposições em contrario. 
< omm1esoes, e m ro e .-

Ftrr•&ra. d• Ãguiar.-Bon&facio clt 4.breu. 111 

q Sa. CAPANE1U pede e a oamara consente que este 
proJecto, ~endo _?iapensaJo de impressão, entre hoje em 
uma só dltiCU&:ao. 

O Sa.. 1" ~ECB.ET.uuo lê o decrfitO da ai!Eembléa ~e
ral fixando as forças de terra para o anno financeiro 
de lBil-1872, que tem de ser BJ:resentado á Ba.ncção 
imperial pth depu:ação nomeada a 3 do corrente mez 

• 
PRIMEIRA. PARTE DA ORDEM DO DIA. 

At:Gl!ENTO DE "VE!"CllllE~TOI AO IECJ!.ETÁIUO DO lt;I'BE!t!O 
TRIBUNAL DE ~UIITIÇA.. 

Procede-se á vc~ação do proje::to, em 1" diecas~ão, 
elenndo a 4:5008 os Tencimentos do secretario do &u
premo tribtlllal de justiça, e é approvaclo e ps.saa á ~· 
discussão. 

O ~n. FA-usTo DE Acuuu pede dispensa de inters!i
cio para o projecto entrar já em 2" ditcussão. 

Consultada a carcara, resolve 8ffirmativamente. 
Entra por con~equencia em 2" discussão o refericio 

projecto; e ning11em pedindo a palnvra, paZ!sa á 3." 
O SR . F.a.usTo DE AcuaR ninda po<ic diapenea de 

interaticio p~<ra o projccto ectrar immediats~e::lte eo 
3" discussão; e se.ado a camara comc.lt&da, :esolve 
pela l>ffirmativa. 

O Sa . Canz 1!AcnADO:- Sr. presidente, cu creio 
que o !andamento do p!ojecto é o r.ngt.1eo~o dos '"en
cimeotoP do2 comclh•ircs, membros do sup:e:no tribu
nal de justiça ; porqannto, qut.n~o :.quclles cooselhei
ros tinhíoo 4 :Q!' f'S de ord~na<io e dou!: de grntificaç!io, o 

.,.. . . . . . .., :, .. . . 
ção. Hojf.' , po:ém. quo os conee~hoircs têm 6:0CO$ élo 
ordenadt.> e 3:00{'8 de gratific :.<:ão, " projec:o parece 
fuorbr-&<l n esta baFA cq~itr.t:v.i. pHrn dar ao secreuorio o 
vcl:lc!m•jnt~ de 1::)" ( S; mas a pn~avra v . Dcimeoto ~?".i::l 
e:.o=rd:nc perfci:am .. IJ.tc o reuEkmcnto .la cam<.:r., e, 
p-:!•ta::ttc-, e:ltcnd) q•:c re dc\·c ador,tt.r u:y,a e-:::::. ::r.~a 
dc!ix:i:J·lo GU ',: 3:0ú0S r:io d.: onicn:u:io c l:50vS ;i.c g:-r.
ti!ic r:.ç·:-io. ~· p .:ru icto q_u~ perli 11. palnna. 

V ê::::. á :::csn, s;•; lià:,:;, a.pciaC.as, o c::.tr::.o C;J~j'.l:.:&
:::::JC!lt c em (.;i~cmt :,o, Rs a~·~~in~e~:~ c:x:enca3: 

... No ~rt 1", dcpo:s da.s -çalavrs.s-Trib:.u~a.l de j::.s
!i7s.-ae;c::-csc~ntc-Ec : - rc::ld:> doua terços ordo:::.s=.o e 
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nm terço gratifioacão; e o g:)Yerao autorisaclo para fazer 
deede já a re1pectiva dt!!peza pelot meios eou&igaadoa 
lJ& lei do orç&mento do exerciclo oorrenta.-r. At.ncar 
.&roript. :. 

c Diga-ae -sendo 3:000J de ordenado e 1:5008 ie 
gratificação de exercleio.-crus JlGCha.4o., . 

NiDguem pediado a palaTl'S , e pondo~e a Yotol, 
. . 

c!e-se a do Sr. Cruz Machado eomprehendid& na do pri· 
meiro senhor; e sendo a.doptad.o o projecto, 6 remeUi
do com a emenda approvada á eomm.Wão de redaoçio • 

..--· 
i_. 'VENCUIENTOS DOS SECilBTAB.IO& DAS a:_uçCiES DA. BA.BU1 
i' PEBlU..JIIBCCO E IIU.IU.l'\RAO. 

Procede-se á. votação do projecto, em l" discnuão, 
igualanilo os Tencimentcs dos eecretarios das rel~:ções 
da Bahis, Pernambuco e Maranhão aos doa officllaea 
maiores dos tribunaes do oommercio das mesmas pr~ 
vincias, e é approudo, e pwa á 2" discllSSão. 

O Sa.. Vnnu. DA. SILVA pede, e a cams.ra consente 
na diapenss. C.e intersticio para entrar já em i" dileu&-
sS.o o referido ro · ecto • na. 11&1 entrando é r Y&do 
e passa á 3." 

O Sx. PE.aEIJU. Fuleco pede igualmente dispensa de 
i~tersticio para entrar immecliatamente em 3" discll8-

o • 

resolve pela afiirmatiY&. 
Vêm á mesa, são lidas, apoiadas, e entrão conjunc

tamente em dit~clUIIio, as seguintes emendas : 
c aoreacen -se : - ao 1gua 01 os -.eno1men s 

d:> secretario da rel11ção da côrte aos do offi.oial-maior 
e secretario do tribunal do commeroio respectiTo.
SouJa R1i1. - Jan"" do Pa.ço. » 

c Fioão igu,lados os Tencimentos doa oontinuos e 
-porteiros elas relações aos de ignaes emprecados doa tri
btmaes do oommezcio.-UcMa Cae•lc"t'• , 

Ninguem pedindo a -pal&Yra , e pondo-te a Yotos, 
Eãet a:pproT&clu as emendas ; e adoptado o proJecto, é 
remettido com as emendas approYadas á oomm1ssão de ·~ 
redacçio. 

B.A.TaJCCU. DE EST'C'D.A.MTEI. 

das materias exigidn para o cuno de phannacia, depois 
de -prestados os necessarios exames preparatorioe, e para. 
o fim de obter o titulo respectivo, o ajndaDte pharma-
ceutico da. fabrica da polTorn da Eatrella., AgC'I!ltinho 
Dias doe Santos Collaraa, e é approvaclo, e passa á. 
2• discliJI8ão. 

Sio ignalmente approvados em 1' e paisão á 2' ciia
CUS6ã,, oa p:ojocros qne mandão jnlgar Yalidos na fa
culdade de medicil:a da côrte tXimes de preparato
rios feitos na escola central pelos nlumnoa Polydoro 
Olavo cie S. Thiego e José da Costa Vallim. 

O Sa. Cu:-z MACH.&.DO requer oue os projeetos qne 
dizem respeito a favoreoer estudântes, afim de matri
cularem·se r:as d i?ersss escolas, e qne nft ultima sessão 
t:cárão encerrados na 1" disouuão, t enhão dispensa de 
interstícios para a 2' e 3" dis<!usali?. 

Consult&da a eamara, resolve pela affirmativa. 
E' ap rov:~do em 2' discussão o p ·ojecto relativo a . .. c • 

guida em 3• dis:mssão. 

Vêm á mesa, r.ão lidas, apoiadas. e entrão oonjnncta· 
mente em discusaão as seguintes emendaa: 

c Of1c::eço como emenda o lieguinte projecto.-Jamm 
do Paço. 

c Fica o ~vemo antoruado para mandar que sejfi.o 
válidos na fac'tlldade de medicina da cô:te os exame a 
preparatorios feitos na eecola central pelo alumno Po
lydoro Oluo de S. Tbisgo. • 

c Otrereço como emenda o segoiDte projecto. - Fi
~ueireàQ. 

TOMO V 

c Fioa o goYemo aatoritaciD para mandar ceecle j4 
matricular no 1• aano medioo di t&onldaàe da o8rte e 
alamno José Serrano Moreira ela Silo, o qaal fliio po
derá ser aclulittido a e:nme do OUl"'I lecti•o I6JD.; moe
trar-H habilitado no proparatorio da biltoria.• 

c Otf"reço eomo emenda o eegaime prc~.-J. 
Ca_pafllma. 

trieular no 1• anno !l1eclico da eôrte o alumno flharm .. 
oeutioo Joté Alves Machado Jnnior, o qnal nio poderá 
ser admittic!o a ~nme daa materiaa do !WlO leoti•o eem 

phia. • 
c Otrereço como emenda o seguinte projeo~.-1. 

Capomme~. 

c E' o go-verno autori11ado a malldar ac!mittir a en
me do 1• anno do curso medico, de que é o:lTin~o ~ 
tudante do mesmo anno de pharmaeia Pedro de EeTedo 
e Souza Netto, depois de approT&do em latim, umoo 
praparatorio qne lhe falta, e de pagas ns t&xas legaea. :~> 

c O.D'ereço como emenda o Eeguinte projecto :-Crus 
JlacNilo. 

matricular no 1• anno medico côrte o alumno M~ 
tinho Alvares da Siha, não podendo o mesmo ser aeit
tido a ~~e du materiaa do &mlo l~To sem mostra..-

c O.fereço como emenda o aeguinte projEe:O:- T. 
""llnccir Ararip•. 

c Fica o governo autoriaac!o p&ra mandar desde ii 
c ar no anno ao e eo e o umno 

Henrique de Miranda, o qual não poderá ser admittido 
a exame ds.a ms.tariu do anno lectiTo sem mostrar-sa 
primeiro habilitado em histeria e rhetorica. , 

c Ol'ereço como emenda o seguinte projecto: -.dv-
reliano tÜ Ccan~clllo. " 

c E' o governo autori.aado a mandar admittir ' ma
triollla na academia de bt!lu-artes o ou 'finte Sebaa\iio 
Mendes de SollZII, depoia de pagu aa taxas le~es. • 

c Oflereço como emend11 oa aeguintes projeotoa :
Pinto PtiiO<J. 

c · aa o pua n:11n ar que &eJ&O 
validos para matricul& no 1• &mlO tia faouldacie de me. 
dicina da oôrte oa e:z:amea preEaratorics feitoaDa escola 
central pelo alumno José da Coeta Vallim.. , 

c 1ca o governo autonsa o para mandar o alllll:.no 
do 1" anno medico e do T p!l&rmaeeutico. Constante 
da Silva Jardim, fazer o eume de anatomia e de phy
aiologia, corresp011.dentes ao 2" anDo medico, nas qna.ea 
materias, eendo approndo, PB88ará para o 3" am:.o 
medioo. , • 

c Fica o goTerno antorisadQ a mandar que o alam no 
do 1" anuo meiico da faooldade da côrte, AYelino Pe
reira de Freitas, seja dispenaado de fazer exame de 
physioa e da chimica, em que já foi approvado como 
al11mnc de pbarmacia, na mesma faculdade. » 

c Fica o governo aut<>risado a mandar de3de já ma
tricular no 1" anno medico da faculdade do Rio de 
Janeiro o Sllumno Luiz Pereira dos Santos, o gual não 
poderá oor admittido a e::.:amo das materiaa do anne 
lcctivo sem mostrar-se primeiro habilitado no exame 
de algebra e geometria. • 

c OUerecemos oomo emenda o seguinte projeoto :
Pinto Pe11oa..- Cu.meiro du. Cu"hCI . 

• tca o governo an nBa o para man es e J ma-
tricular no 1• anno da faculdade do R"'cife o alum:1o 
FranciBCo Marques Ca.maeho, o qual não poderá ser 
admittido a exame daa materias do anno leotiTo tem 
moatrar-1e h'bilitado no exame de philoeophia. , 

" OtrerAço oomo ('menda o artigo additiTo a re~peitl 
de Aristides Ferraz Moreira. -A.ravjo G6u. 

c g mesmo fuor e e conceda ao esta.dante Melohiadu 
Cort6t. Garcia, &fim de qne Lhe aproveitem "tiLriL & mA
tricnl& na faoslüde de direito do Recife, qnf' já fre
quenta oomo ondnte, 01 exames preparatorios feitos :1& 
faculdade medica da Bahia.-Ptrtira FrGncG. ~ 

2 
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to 

. C' üa&l- fâTor M. 'CO!icieda:- ftt'adamei ·FranoiJoo ·. 
· Lt:ilz Õsõrio ~ · ·.Altbtzr .h tonel Maciel, · para que · aejtio 
· &Geitàli %!&. oeoo~:oentral da cô~ o~ ez:amea de prepa

. 1 ra\õriodettot na'faonlclade-·de clire1to· de S. Panlo.-
Yüild lflJ Sma. ~ 

c Ip!mente que ae acl:nittão na faCUÍclade de me
di~ina da côrte os examea de freoez e inglez em qae 

ee 1 · e.aooao 
Baptista . Buboaa Guimar&es , afim de matriou.lar-&e 
uaqueUa eeoola ..-p.,.e\ra do SilOG. > . 

Nin em eclindo a Yra e · ndo-se a Tot s as 
emen u, eao to aa approYBdas ; e adoptado o projeoto, 
é remettido eom ae emenêlas approvaias á commisaão 
ele redaoçio, 

POII.TO DE ÃBlliGO KO RIO Gll11.!0lE DO SUL. 

Pxooede-se á 'VOtação do ptojecto, em r disoussão, 
autorisando o governo a fazer construir um porto de 
abrigo no lu~ denomiDalio -Torres- no litoral da 
p:o'rillcia do Rio-Grande elo Sul, e é a-ppro-.ado e pasaa á 
~· disouaaão; na qual entra, a requerimento do Sr. Cor
rea s. !'OVado la oamara. 

· · V e~ á mesa, ~!ido, apoiado, e appro-.ado sem debate, 
o eegamte requenmento: 

c Requeiro que rojeoto seja Temettido ás oom-
missõe . . .._orr!a. J> 

A.U&:IlENTO bt OFFICIOS DE T.A.BELLIÃES DE NOTAS. 

Proeede·s9 á. -.otação do projeoto, etn 2• clisotl&lão, 
creando mais -quatro ofiicios de tabellães de n ... taa na 

·· eapi~al do Imperio, e é approvado com a emenda do 
Sm. Silva Nanes e João Mendes, ofrerecida nn ultima 

- . eeuão; e -vai 4 oommisalo reapeoti-.a para redigir afim 
de entrar em 3" disoussão. 

. O Sa. SILVA Ntr.\'l!:S requer que o prCljecto sejs dsdo 
para ordem de dia o mais breve que fôr possivel. 
· O Ss.. PusxDE!'I'TE iüz que attenderá ao pedido logo 

que s oommissão respectiva apresente a r!Jl~o.;-ãc. 

ESTRADA DE FEB.RO DK PETROP::J LIIJ. 

Proaede-se á votação do projccto, em 1' diso'llS&ão, 
uto ·~sn · 

trada de ferro de Petropolis oma garaDtia ele juro até 
6 ~á ~~bre ~ capital de :1,200:000S, c é approvado, e 
passa a 2• diecU&Bio. 

BSTaA.IIA. DE FERllO DE UNT.A.-CATHABJNA. 

~oc~o-116 á votação do projectc., em 1· discmsão, au
tonsana.o o goveroo rara oonced~r ac visconde de Bar
bac~na ou á •mpanhia por elle organisada, s garantia 
de Juro de 5 % at~ quatro annos sobre o capital de 
.a 130,000 para ser empregado na eonetruccão ce uma 
estrada de ferro entre E.ll minas de carvão é:e pedra do 
Tubarão e um -porto do rio do mesmo nome n2 proviu· 
ci_s. de_ Sant~·Catharina, e é approTsdo, e passa :i 2• 
discn~;.;.o. 

J'ROP06TA DO ~t!'llJTERIO DA FAZEl'WA.. 

. c Artigo 'Qllioo. O go•erno ~ autoriJa'do· a deapender 
por conta da receita do exercicio oomnte a ·quantia 
de quatrocentos e cincoenta contoe de réis (450:0001} 
para fazer cunhar e pôr em circulação loo;ooo kilo
grammaa de moeda de: nikel, de?Undo a somma qne 
ellee produzirem ser 'e&Cripturada ~m verba eepeoial na 
receita do Eatado. . . 
à6 ltaborahy. > 

. O S-.. PauiDENTE deolara qub a eamara tomará na 
cle't'ida oonsidera -o s. ro oeta do d e 'v • 

S. Ex. retira-se comas mesmas formalidades. 
A proposta vai oom nrgencia á 1• commiBsão de or

çamento. 

PRIVILEGIO AOS E!(GENBEIROS P . J. DI\ OLIVEIIU. E J. 

C. JIOJITEJB.O. 

Entra em unioa discussão, é approvado sem debate, 
e remettido á comnü615ão de redaeção, o projecto que 
approva o decreto que co-.::.caden privilegio por quinze 
annoe ao! enge!!heiros Paulo José de Oliveira e Joa-

- · e on no para 1D o uoçao e '1180 
nas provincias de PerBambueo, Paral:yba, Rio-Grsnde 
do Norte e Ceará. w machinaa de vapor e vehiculos ele 
transporte de invenção do engenheiro R. W. Thomson. 

DEFESA DE TEESES. 

Entra em uniaa di UBe- ~provado som debate, 
· e remettido á oomxn.issão da redacção, o projecto que 
autorisa o go•erno a mandar admittir a defender theaes 
em qualquer das faculdades de clireito do !ml)erio ao 
conde Antonio Laiiislau de Magno Roz.waaow'ãki. · 

O Sa. Pazsro&NTB nomêa. o Sr. C<lrrêa de Oliveira pa
ra sernr na oommiesiio de recla.cção. 

PllE:IliO CONCEDIDO PELA. PUBUCAÇÃO bO ATLAS DO IMPERIO 
DO Bll.UIL. 

Entra em unios disctlSeão , 6 a :ovads. sem da-
e a e. e va1 com a propos1ça"l aeomm1ssao e rc acção, 

a eeguinte emenda approvada pelo senado á propceição 
desta camura, que faz extensi-.c:s á obra .Atla~ do Im
perio do Braz':, publicad"! pelo Dr. Candiê!o Mendes de 

me1 ~,os avore1:1 oons1gna os no art. :>7 o ecreto 
n. 1,568 de 24 de F(lvereiro de 1855: 

< O art. r Eilja sub&tituido pelo segui:~.te: 
«Art. 1. • E' o governo autoritsdo n ~nceder ao 

bacharel Cen~do Mendes de Almeida a quantia dtl 
20:0008. como premio pela pubHcaçíio do Atla.s do lm
perio do Brc.::il, e a haver para este fim os-fundos nece::
saric~J pdcs meio~: marcados na I~i do orçamento. 

c Paç:. cio senado, 24 de Ag:Jsto do 1870.- Vucondt 
dt Abaeté, presidente.-F..-,dçrico de Almeida e .4.lbuquer
i"''' 1" secretario.-Barao de Mamanguape, 4." secretario, 
servindo de 2. • > 

~A.TRICCLA DE tSTUDUiiTES. 

Entrão em uoica discussão , e:io approvada~ sem 
debate, e -.ão com :t proposiçii.o á commissão de redac
çüo, as scguint~IS en:en<bs apprc.vaé!.ae pelo senado á 

Achando-se na sala immcdiata 0 Sr. minietro da fa- p!·cposi<;ão, d~st~ camara que antorisa o governo .P~ra 
----liZ~eiinç.C.,a, o Sr. presidente eonviiia oe Srs. AHeni<A-~-A:,._ __ --l-_ _liil!.Iiltla,t_lLt:.IIlUUI:"'--.eÃ~Le-;~w;ll'.CllJ.ll&.'ll~-(W~--JJ:~CG!Glua---

~all;.o, Mencze11 Prado, Dias da Rccha, C<lní:a, Carneiro c de direito os cstndantes Cypriano de Souza Freitas 
da Ct1uha e Duque-Estrada Teixeira para receberem o ·c ou, ~o~;: 
mesmo ~nhor; o qual, sendo intrcduzido corn as forma- < Art. 1. • Supprimiriio·se os eega.intes non:es : 
liC.s.C.es C.o estylo , toma a!:B'.lnto á direita do Sr. presi- 1 Cypriann de Souza Fteitas. 
dc!lte, e ahi proco:!e á leitura da ee~inte proposta : 2 e 3 Alfredo Joeé Ramos e Constante da Sil~e 

< Augu~tc;,s e dignissimoa Srs. represent~ntes da ns- Jardim. 
ç~c .-Sa::ào C.e urgoote necossidadefaz('reuohar ".Doadas 4 Lniz T '!llcs Barreto do Menezes_ 
subi~.ia~iss de nikd, nos t~rmos da lei , cujo autogra- 5 Lucio da Cunha Pa,·olide e Menezes. 
pho ) :J. :1ve a bon:~ d~ env1ar a esta augusta camara, ~ Dor:Ungos .lcsé ~ogncir-3. .Iaguat>iàe Fillic. 
d.ev~::.c? calcular-!'e qne cada ki!ogramma da dita moeda 7 Ernesto Adol pbo de Ancra<le BrajZn . 

. ~e~ará._, posto no. Rio de Janeiro, de 48 a 4.$500, re- 8 ManoPl Marcondes Horn~:n <ie I•ic~ic, 
ceb::. c~~e:n_ C.e S . ... 11. o lmpera:ior para vir S?resenta.r- 9 João Vaz àc CarTalho. 
TOS :;, seg~n1tc propost3 : 1 O N igccl Goxtos de Azcvl"~O Fi::.~ . 
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SESSAO E!t_ 6 DE SJT.EMBI\0 DE 1870., u 
11 Trajano Joaquim dos Reis. 
12 Antonio Jzmsen de Mell') Rocha. 
13 e U Manoel Raymundo de A .. aujoJ ·Pinheiro e' 

Luiz EageniQ de Araujo Pinheiro. 
15 Arthur Henrique de Figueiredo e Mello. 
16 Alberto Gonçal'fes Pereira de Anclrad.e. 
« Pa o do senado 29 de A osto de 1870.-Viscon.:ü 

de 4.bcuti, pr&sidente.-Frldtrico d-e Alm~ida • .ilbu· 
querque, 1• eecretario.-Joré Ma.rtiru da Cruz Jobim, 2-
secretario. » 

PATIU:IIO:'HO EM TERII.AS PARA S "A. I:!IPERIAL E S. A. A. 
SB.A. D. LEOPOLDINA E SEUS AUGUSTOS ESPOSOS. 

Entrão successivamente em wü~a discussão , são 
approvad.as sem deb~~ote, e enviadas com ,. s d.esta cama
ra e ts proplstes do governo, á comrnissão dered<.cção, 
as segui.OJ.tea emendas, r.pprov.adas pE'b senado, ás propo
sição~ do 'Poder executivo convr.rtidas Em projoctog de 
lei, estabelecendo pRra S. A. Imperial e S. A. a Sra. 
D. Leop,liiu~ e seus augustos esposos patri:nonio 
em terrdB, nos t~rmos doa n:spectivos contratos ma
trimoniaes. 

Do primtlrCl. 

cGmara dos dep~~:los 

' liqaido da alienação cmpreg21do em apolioes da divida 
publica fundad!l do lmperio, as qaaes, insoriptas como 
inalien&'fc!is no grande livro, farão parte do patriomonio 
de Stlas Altezas. • 

c: O art 2" f:ubstita.a-se pelo seguiuto : 
c: Art. 2•. As ditas t !'lrrae serão mediàas e tomb:ulu 

á cu:; ta do thesouro nacional; e á custa de Suas Altezas 
as me<!ições das aubdivióÕ99 para Tenda, e nesto caso 
em?regado em apclices in::li.;n~vcis o produoto li
quido. » 

cie 35:000$000. 
c O sr:igo a.dditivo da ca:nara. dos deputados ps.saa a 

ser art. 3". 
« Paço do senado, em 24 de :A:gosto de lS70. f'.r

cor.de de .Ab!l.eté, p:.-csitlente.-Frcdlrico de Alm•icia e Al
buqu•rqu•, 1• secr.:ltario.-Barao de Mamanguape, 4" se
cretario, servindo de 2. • :. 

De s1gtmda. 

< Ao final cio art. 1" aocrcscenta· sa : 
« E', pc:.-é::o, permittida o. venà.a de metade das ter

:-~:; & C!IJ) O!l~s que r.s venhão cultirar, sendo o pro· 
:::ucto liqai:io d:t &lien::ç~e> cmp:egado eJ:I r.polices 
da divide public~ Íll -:daria do lm;Jcrio, as qnaes, ins
cript!ts co::1o i::~.alicmaveis no grande livro, fa!'iio parte 
-:lo patrimon.io de Suas Altezas. » 

< O !: t't 2" sllbstitt~!:. · se pelo scguin:e: 
< A:.-:.. 2" s;.s ditt.s t~rras eerão oeJiCl?.s e to:nbad1.1.s á 

:"J.s:a ~o thesoaro nacio:~al ; e á Ctlsta du Saas Altezas 
!'>!> mediÇ;õ:s .ias sub::iivisões p >1. ra a venda, c neste caso 
C::::l_í'r0g aC.o em spoli:::es inalienaveis o proà::.c~o li
q'J.l:!o . :. 

< Fica ?S.rn es~-: f:-= co::~.ce::ido :;o g n crno o cr-:::iito 
~e 35:0'.l'J8D00 

< O :-~rti~~:o e:::i:ivc à.a ca:na:a <los deputados pa!sa a. 
~.:: ?.?:'~ .. 3 .• -

< Pa.~-; '\J s-?-::a:>. em 2i de Ag:>sto de 1870.-Vit · 
,-~~·de :lt .H·Il.tlfi , p:f: ~ identc.-Frtitrít::o cft A!mdda e .4.l
!. :s -JU'-!":{1.1t1 1" secret~rio .-Farao de Xaman:7uapt, 4" se
~rc:a..-ic, s~r'ri:l :io ê.e 2.<>, 

!'IOEDAS bE '!'IIOCO. 

Ach~- ~:: s::~:.-e a :r:.csa, c é dispe:c.sado d.a imprec;são 
em av:.llso, a :-eq;;.cri:ne::.to do Sr. Por~ella, para ser 

dAdo para. a o~e:n do dia , o segniDte pueoer e 
projeoto de lei da 1" ,oommiuiio do~w~ento.: 

c Foi , pre&ente ·á 1•. commiBSão .do ol'Ç8mento uma 
propoata do poder executivo, por intarmeclio ele Sr. mi
nistro da fazenda, pedindo autorisaçio para cespender. 
por conta da receita. do aereioio corrente, a -quantia 
d 415 . - • -
100,000 kilogrammas de moed&:mbaidiaria de nikel, . 
devendo a somma que elles prodazi.rem s~r cscripturada 
em verba especial na receita ~o Estado. 

c Reoonbeoe a commiasão u t -a or m 
dado fahricar essas moedas metalicas, afim de acudir 
á8 nece5Sidades do commoroio nos trooos miud.os, e 
fazer desappa.reoer o abn.eo de vales e escriptos parti
culares que têm inundado a oiroubção, é oonsequencia 
immediat& cespender-se as qu.au.tias precisas para ae 
executar a. disposição legislativa, e ss11im razoa'felmente 
solicita o poder execnti'fo a xespectiva autorisação. 

« Calculando-se além disto que cada kilogracma da 
dita moeda custará, :posto no Rio .de Ja.aeiro, de 48 a 
48500, parece igualmente á commiallão que a. somma 
pedida é a que se deve orçar para u , despe:z:as ~este· 
seniço. · · · 

c: op 11., por , a comm11 o a 1 a e prop r 
oama.ra dcs Srs. à.epntadoa a approvação da prgpcsta do 
governo, convertida em projeoto de lei, para segaiz- a 
regularidade d~ discussão, eegundo o regimen~ da. 

em &eY.tllD e : 
& A usembl.és geral legislativa decreta : 
c: Artigo unico: O go'ferno. ~ autorillado a despe~der, 

460:0008 para fazer eunhar e nôr em circula cão 100,000 · 
kilogrammaa d!! moeda dq niltel, devendo -a somma que 
elles produzirem ser esoripturada em verba especial na 
receita do E!!tado. 

c: Paço da cnmara dos deputados, 6 de Setembro de 
1810.-P~rlira da Sil~:a.-.A. M. Prràigilo Malheiro.-
Henriquu. J> · 

L~m se, e vão a imprimir para serem. votadas na 
prc:x:i:na sessão, &s seguintes redacções: 

e: A aasembléa geral reaolYe: 
c: Att. 1.· E' o governo autoris!ldo a man:iar 

era.r.,. 1 oa es e Ja par~ a mamou nc esco cen- · 
tral da côrte os e:x:ames de prepara.torias f~itos na fs· 
cllldade de direito de S. Paulo pelos estudantes Fran
cisco Lt:.iz Ozorio e Arthnr Antunes M'aeiel. 

< Art. 2. • Re-vogao-se a3 dispos1ções em co:J.trs.no. 
< Sala das commissões om 6 de Setembro de 1870.

José Calmon. - C. Mmdts de Almeida. J> 

« A aseembléa geral resolve : 
c: Art. 1. • E ' o governo autorisado par:;. mandP.r <ias

de j :í. m~triculsr :Co 1• ann;, da fao:ll:!ade de direit<> 
do Recife oalumno Francisco Marques Cam&c!Jo, o qual 
nã.') pode1 á ser adtcittido a examo das !ll:!terias do 
snno lectivo se:n moatrar·se habilit&.do !l.O exc::::e de 
philosophi2. 

< Art 2" São ravogadrs as di~?os;ções em ccl!t'."ario. 
« Sala das com missões, em 6 de Setc::!l ~ro :i.e 1 Si O. 

-lo•é Calmon .-C. Mendu de Almeida.. , 

c: A ~semblés. geral r esolve: 
« Art. 1: E' o ~overn:l autoris?.do para. ma::::.~r 

admittir á defe~a de theses Elm qualquer C.::l!l is.cu!G.aéies 
de direito do Imperio ao conde Antonio Lsdisláo ce 
:Mag::lo Ro<.wa.dow Ro:z.w:~dow.::~ki, afi:ll de Eer-lb.e co:J
ferido o resoe()tivo gráo. 

< • gao-s · 1 · ~· ic. 
c: Sala das commir;.tõea, em 6 d e Setemb::> C.e 1870. 

-c. Mmde.s de Almeida.-José CalmGn. » 
c: A assemblén geral :esolve : 
c: .A;t. L • E' o govamo s.utorisado p:m: maLW 

a3.n:i~tir na fc.ouldaàe cl.e m:J~ici:J.~ do RiJ de Ja:::.eiro, 
pa11;os os reepeotivos dirdtos e provada a freqne::.:lia ê.o 
:<-::J:o.o, em coufi)rmi tiade dos ebtatutos da -mes:ns fs.cul
d ~a e, aos B8guin!es estudgntes: João Pires F i :i::ilia 
Filho. " e:x:a:ne do 1" e 2" nnno medico, a, q-ae te:n 
: fillistido como ouvinte, depois de approvsdo nc ?repa
ratorio q,ue lha falta; Manoel Je.ronymo -G::tecies .Aloo
forado, a exame do 2" an.no mediGO,. i:ldep.e;lCoeOLW do 
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12 SESSAO ~il 6 DE SETEMBRO DE 1810. 

de al~ebra, que fará poeteriormente; Joaquim Antonio 
T"il:lllr& da .Asaumpção, a exame do 1• anno medioo, 
18Ildo aceitos os de preparatorioa por elle feitoa na fa
ccldade de direito de S. Panlo. 

c: Art. 2.0 Revogão·ae u dispo6iÇÕCl8 em eo:~.trario. 
c. Sala das oommiaaões, em S de Setembro de 1870.-. ' - > 

« A. assembléa geral reaolva : 
c Art. l. • Os Tenoimentoa doa secretaries du rela

ÇÕ!!! da Bahia, Pernsm .. buoo e Maranhão são elend~11 
: , sen o : 

&.cação. 
c: Art. 2," n.~ meema aort& aão elevados oa veMi

mentos do seoretari<> da relação da côrte a 3:6001, 
aendo 2:4008 de ordenaào e 1:2001 de gratificação. 

c: Art. 3. • Os vanoimentos doa continuoe e porteiros 
elas relações do Imperio são igualados aos dre oonti
nnos e porteiros dos retpectivoa trillunaea de com
mareio. 

c: Art. 4. • Bevogão·ae aa disposições em contrario. 
c: Sala àaa oomtni.&ões, em 6 de Sete:rb:-o de 1870. 

-c. Jlendt8 4t .4.lm~iàa..-Jo•é CGlmon . ,. 
Sio tambem lid:u, <lbpenEadU da impre -

querimento do Sr. Beajamim, e approvadas sem deba· 
te, as sequintea redacçõee: 

c A aasembléa eral decreta : 
c . Art. l. • Fica eataboleoido para Sua Alte:a Imperial 

a Sra. D. I:z.abel Chrisúna e seu augusto esposo, nos ter
mos co respectivo contrato metrimonial, um patrimonio 

.. da ma de 49 
leguas qnadr&das, sendo uma na provinoia de Santa
Catharina e cut111 na de Sergipe, ou em qualquer outra 
provincis do Imperio, se porventura nesta llltima não 
hor:.ver porção de terras aufficiente, podenào oa lotes 
conter no minimo até aeia lejZUDs quadradas. 

c: Este pll.trimonio, do qual fará parte o predio coe· 
prado para h"bitação de Snaa AlteZ&~, eerá considerado 
oomo proprio naoionel, com o destino que lho é dado, e 
nos termos do mesmo contrato matrimoniàl. 

c: E', porém, permittidfl a Tenda de metade das 
terras a colonos qne aa venhão cultinr, sendo o pro
dncto li uido da aliena -o em re do em epolices da 
divida publica fundada do Imperio, aa quaes, lDecrlptu 
ootno inalienaveia no grande liTro, farão parte do pa
trimonio de Suas Altezas. 

c: Att. 2." As ditas terras serão medid&l! e tombadas 
cueta o esaur.> nao1on ; e oueta e uas tezea 

as meciições àas subdivisões para venda, e neato ca~o 
empregado em apolices inalienaveis o prodnoto liquido. 

c: Fica para esse fim oonotdido ao goTerno um cro
ciito de 35:6008000. 

c:A.rt . a.• Fioão revogadas 81 disposições em contrario. 
c Sala das oommiuõea, em 6 de Setembro do 1870.

Jo:é Calmon.-C. Mtndo.t tk .dlm1idG ,. 
c: A assembléa geral decreta : 
c Art. 1. • Fica estabelecido para. S. A. a Sra. 

D. Lgopo!dina e s~u au~to esposo, nos termos do 
respect:vo co:~.trato ::natri~ocial, um p&tri::::Jonio em 
ter-!111!1 ct:::~staotes do duas porções, cads uma de 4.9 le
gn.as qnr..drad.as, sendo ua::a ns prcvincia do Paraná c 
outra na do Esp!rito·Santo. 

c Est.'.l patrimonio, do qual fará parte o predio com
prado para habitsç5.o de ~::1ss Altezas, ser:i considerad'l 
como p~oprio nacio::.:-.1, com o destino que lilc é dado, Q 

nos ter=os co r:e!:no contrato matrimo::~iôl. 
l:'• • t • v d das terras 

a co!onês q1:.e as Teuhão cult!va:-, sondo o produoto 
liqciàc da alie::~ação empregacn e::::1 aptlices da divida 
publica fundaea do Imperio, ali quses, inscriptas como 
inaliPna-.eis no grands liv:o1 farão parte do patrimo.nio 
de Suas Altez.ns. 

c A!"<. 2 • AP. ditas terras serão medidlia e'tombad::e á 
casta do tbesonro nacional ; e á Cll.Sto. de Saas Altezas 
u tce5.'ições das l!ubiülisõt!a pz.ra a venda., e neate oaso 
emprc_gado em a~olices innlienaveis o produeto liquido. 

c: F1ca ?ar& tst' fim ccncedido ao goTerno o cre:titc 
de 35:0008000. 

c Art. 3. • Ficão revogaaas as disposições em contrario. 
c Sala das commisaõea, em 6 de Se:embxo de 1870.

o:i Calmon.- C. Mmd11 dt .4l711lida. :. 

c A aaaembléa geral reaolTe : 
< Art. 1 ." E' o fi:OTerno autorisado a oonoetier ao 

baoharal Candido Mendes de Almeida a quantia de 
20:0008, como premio pela publicação do Atla: do Im
pnio do Br::=il ; e a haver para este fim ca fnndoa ne
C&Sarios pelos meios marcados na lei do orçamento. 

• - • • T'. 

c Se la das commi&sões. em 6 de Setembro de 1876. 
- Jo1$ Calmon.-CorrlCJ d• OltvtirCJ. » 

c A assembléa geral resolve: 
c 10&0 e eva 011 a : s v os 

do secretario à.o supramo tribunal de justiça, sendo 
deus terços ordensdo, e um terço gratificação : e .:l 

governo autorisado para fazer desde já a respectiva 
despeza pelos meios consignados na lei do orçamento do 
exeroicio corrente. 

c Art. 2.• ReTogão-se u disposições em oont.rario. 
c Sala das commwões, em 6 de Setembro de 1870. 

- Jo1é Calmon.-C. Mend11 d• .4.lmei®, » 
c A aa~embléa geral reeolTe: 
c Art. 1. • E' approndo o decreto n. 4,580 de 24 da 

e ~ 11 'vile io or Ui ann s 
aos engenbeiroa aulo Jos6 de Oliveira e Joaquim 
Pires Carneiro Montairo, para introdaoção e ruo nas 
provi:1ciaa de Pernambuco, Parahyba, Rio-Grande do 

ma b • naa da 11l r t1 Tebioulos de 
mnsport6 de invenção do engenheiro R. W. Thomson. 

c Art. 2. • O governo é antorisado para conceder 
nençii.o de direitos aobre todo o material rodunta e fxo, 
in~lusive o das esta ões e oftioinu necell8al'io a essa 
em preza; determinando préviament'3 a quanti e a 
qualidade do mesmo material. 

c Art. 3." Sio revogadaa Bl dispo&içõea em contrario. 
c Sala dBL~ oommissõea, em 6 de Setembro de 1870.

c. Mmd1: dt Ãlm•ida. -Jo1é Calmon. ,. 

BEFOIUU.. JUDICIAB.U ... 

ContiRÚ3. a a· cliaotlBSão do projeoto ri. 161 deste 
&!l!lo, aobre a reforma judioiru:ia. 

São lidos e apoiados dons projectos substitutiToa, 
1mpresaos ao n . o mes , · · 
maioria ds.s commie~õe~ reunidas de jrutiça civil e cri
minal, e o segando do Sr. Souza Reis, membro diTar
gente d.e.s referidas commissões. 

E' retirado, a req'lerimento de seus autores, com o 
consentimento da camara, o projecto :~.. 161, que ser
via de b!'so á diwnssão. 

Havend.o, portant-J, do:u projectos &Obre o mesmo 
aséumpto, teve lugar a discussão pré'Yia de preferenoia ; 
e ning11em pedindo a palavra, ;precede-se :i. Totação, na 
qucl é prdelrido o prcjecto da maioria d:os oo:n.:nis
tües. 

Entra, portanto, este projecto em discussão. 

o Sr. Barão de :U11rUlba (mini1tro da. jw:íç:. 
inttrino) : -Sr. presidente, depois do longo debate qua 
tem havido sobre o projecto quo ~e acha em diacussio, 
tenho ne·~e~sida!il.o de cumprir o deTer de declarar qual 
é a opinião de gove~no sobre o mesmo projecto em re
lação ás emendas que farão ofrerecidas por muitos cl.os 
honrad~.s membro3 que illustrão esta camara. 

Dc:sde a confecção do primeiro projecto até a sa.3 
substituição por este altimo trabalho d!l!l nobres com
m~sões tenho, na qualidade de ministro da justiça in-
tcn!lo, concorn o com o moa. e 1 conungen e ara 
o mesmo trabalho. Já se vt!, pois, que o pe:l.Sall:ento do 
governo sobre a reforma judiciaria está con<.ignaco n«! 
trabalho ultimo das illustres commiEsües. Adapto-c, 
portanto, e espero que a camaia preste o seu aasenti
ll!ento a esta m 1wda, que vai satisfszer as tspiraçües 
que ha ma.ito tempo se pronuncião no paiz. 

Não ma ooonparei oom examinar -particularmente 
cada um àos artigos do projecto: as du'Yides que tê:::l 
sppareciio forão já elucidsdss pelaa illustres con:u::is
&Õt:S, que em aeu no....-o trabalho adoptárão todas &s 
idéas que mais co:1fcrmes lhes parect!rio oo:n o pe:wo
mento da camara e com os reclamos da opiniã<> geral 
do paiz. 
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Toia-iJ pedirei lioença á oamara pan. fazer algemas 
obaervaçõaa geraea a respeito da materia. 

D()lda lB~s, e mesmo ante& dessa época, diversos 
proj ~c toa fcrão of!erecidoa á consideração clss ca'Zsr&P, 
e ab1ud.J.viio nellea principalmente trca aspiuçõas ou 
tres grand.es idéas: a 1•, consistia em separar-se s 
justiça. da policia; a 2•, em attribnir aos magistraC.os 
perpl!t:.~os ·~8 julgamentos finaes das c !lusas; a 3•, fi
nalmmte, em. garantir quanto fosse possível a liberdade 
ir:àiTid!õ.nl, que niio parecia a muitos bem ac&utelada, 
em v!st~ de~ ~buso3 a que entcndião so prestava a legis-
ção v!ge!lte. 

Or3., o ?roj ecto das illllStres commi!sões F:>ti>fnz a 
ca-i:~. c.::1a. à.e->tas 1U~ira.ções ~ l", separa quauto é pcs>ivel 
a justiç1 cia policia; dando aos ma~traios, co:no taes, 
aqui:.!o q:te é proprialllente de julgamento, oonrerindo
lb.~ a::enas certos actoa preparatorics, que se não 
pocieo c:!uma.r da attribuição jndiciaria, po~to que com 
ella 3e pr~!::làão por alguma !órma. Reoolhcr o oc-lligir 
as pro,.as, fazer o corpo de delicto para a formação da 
culpa, interrogar o réo e o o!l'endido, não são propria
~enta acto• de julg!lmento, e sim preparatorios para o 
Jul~me::.to. 

ao s~n o, por anto, actos JU ctancs rtgorosamente 
fallando, podis. o projeoto, sem violar os principiai, 
incu::::bi-los a autnidades que não fossem propria
me~tc cs juizes. Para assim proceder enocntrá•ão as 
1 1t1B.!'ea oomnnss es n11o poncos exemp os nos oo tgos 
daa nações mais civilisadas, onde essas attribuiçõ.;s são 
conferidas ac8 ageotes do poder executiTo, que sa en
te:J.de que, sendo rePponsaveis pela segurança publica, 
não po(iem lX& e in n· a 
a jtatiça seja satisfeiu. 

Por oatra parte, a justiça e a repressão aeri~ mal 
sati!!e!tas em suas e:cigenoias se se conferi~e. eómente 
aos mal[istrados essas attribuiçõea, vi~ta como seria 
preciso crear em cada localidade um magistrado para 
esse fi::l, seria preciso mesmo que todoa os age:tes 
desass autoridades tivf)ssem tamb~m a qualidade de 
magistrados, para quo se chegasse ao optimismo 
daqueHell que entendem que os actos n que me :refi::o 
são actos de justiça, e não de administração ou pclioia. 
judicis:is. 

... ' J • , 

11atisfa• completamente, tanto quanto é possivel, e se
gtllldo SJ ciroa.mstancisa, estas upirr.çõeE, que se tinb.ão 
revelacio ec :?dos 08 ~rojectos apresentudos des::.e a 

Prete:J.dia-ae tambem ·que os julgamentos foe~e.::1 
conferidos aos maghtradcs perpetues. Nesta parte al
ga:::a ex?licação ser!\ necefsaria p!lra '!ue se antc:nda 
se esza aspjração póde ter toda a extensao que lhe que
re:::: dar aquellos que nao deaej:io ver no poder jadi· 
ciari:> s~.:::ão :Dagistradoa perpetuas. Esõcs auppoem que 
o artigiJ constitucional qcl3 fez perpetues o~ juize3 de 
direi:o importa uma proh.ibição de haver juizes pr:>
pri:un:n:e dites que :::t:io sejão perpetllos. :3into não 
pcC.~:.- co:::.cordar com essa opiniiio. 

E::~~::.C.o que a constitujção não vedcu a cres.ção de 
jc.izas te::~pot'1'rios, e que esses iaizes não sã? in::onsti· 
t-:xc~c:::.ae~, como se pretendo. Niio ved·)t:. os j:1izes tem
po::a:ics a co:ll!tituiçã'l do Imperio, porque no a:t. 151, 
ec q~e 3e trata das pa3So~ que compoem o poder ju:li
ciario, niio se trata de juizes !le direito; no &r:. 152 
&inda :J:ic se tra:a dellcs; apenruJ diz-se no nrt. 1~3 que 
os jui:u C.e ilir1ito serão perpetues, isto é, são perpet:.os 
os ju'ze5 cha:nsdos de dir1ito . Se as~im niio fcss~, n:io 
diria. a n:eama conatitai ão no r.::t. 151 ue o ~der 
j::.:iir.:s.::::no comporia de juizes e juradoa; wria jui:t.r 
ptrpe:u~s e j-;:;.rado3, proDu:J.ciani!.o estes sobre o iacto 
e a??li::cdo squelles a lei. 

Ors., est9. intelligencia que don, e que me pa:ece 
razoavel, !;C1:a-se corroborada pela interpretsçã:> co:::
st!m~e q~e ~e tem dado a esse artigo da cons:büçãJ. 
Desi:: s_::e M fizeTiio as primeiras leis a r~speito da 
crga:J.~sação judiciaria. eempre existirão juiz~s tempo
ra...-ics, e nã" se deve suppôr que a euembléa geral e:n 
todos os tempos :enha deliberado e scient!lmente 'ricls.do 
ale!. f~::.da::::e:::t~l do Eatado, ·creando e::1tidadcs j;;di
ciariss s que esta se oppõa. 
o~, u::r:a i:J.terpretação cons!sn~e e sustentada peles 

homens x:::.w ill:atres que te=.os p018nido, como oa 

Vzsooncellos, 01 Uroguay3, os Alves Branc;,s, p6ae-se 
dizer que niio seja a 'fe;dadeira 'f Dev~:~-se dizer que esse8 
d:etinotoa Brazileircs ccnculcárãa e violárão a consti
tuição por eapaç:~ à.e q~i <10 a:mcs~ Eu não poeso 
auppô lo. (.lpo•a:tos.) 

Sa.be·ae que o melho:: gt;ia. p9.ra a. interpretação de 
qualquer l::i é o uao, ophma e.rt ltgem inlcrpr•s comwtudo; 
outra lei romana d~ qc.~ tschem rre recordo diz: 
Minime 11m1 mutanda qure interpret~tionem c•rtam 11mp1r 
habuerunt. 

Devemo1 ainda. mn:J.ta;: a su!!;)eita <:ie -que os juizes 
que não siio p~rpetcoa 6:ÍO contrarias á constituição 't 

M:11e dou do barato que OiJ n::.1:ua argumen;os nãa 
proceàã.o como os tenll.o exposto, - · • é, qut~ s. aonsti-
tnição oã:> q'~er seoão j~izea perpe~ 181 é, porém., 
o artigo da constituição qutl ciecll. 1 ue o juiz seja 
perpetuo 't • 

Sel:l duvida se respon3er:i qua é o :1rt. 153. Mru: 
essa não é a questã.J : conheçu que na constituição 
'xi3te um arugo q ae d~!clara que os juizes «:!.e direito 
serão perpo:uos ; p~rgunto, poré-n: e~se artiji(o é con
stitaoionGl n? eentido e na phraae do art. n. 178 '1 iate 
é, e11te artig\) póie oc. nã.o sdr alterado por lei o:-

ara 
A questão decide-se pelo :::c esc o a:t. 17 8 : « E' só 

constitucional o que ciiz re•peito aos limites e attri· 
buiçõ!s res ectives àos pcderea politiccs e dos direitos 

1 os 1n~Y1 uaes c J 1aauacs. » r , . 
nãJ diz reapeito, nem :í.s atcribuiçõea dos podereR poli
ticcs, nec 11cs direitos políticos e i:J.dividuaes dcs 
cidadãos, e póde por co::sequencia u:::a. lei Clrdint~ria 

- . - - ·- que 
haja j'1iz.ea temporarics. 

E' por is80, 11~nbores, que as illnstrações a que ha. 
pouco me rd~ri admittirão r;empro a interpretação de 
qne bllei: é por hso qne e!las não jclg~rão contraria 
á ccn3tituiçiio a e::tilft~nc!a dos juizes tempora.rios. Por
tanto, se o projccto confere aos juizes m~;oicipaes e aos 
juizes de paz, que :-.li:i.s fão indicado'! ns. oonatitu'ção, 
o d.ireit:> de julg2ro:D cs.sos menos importantes, o pro
ieoto não contraria a aspil:a.ção geral, de que na maior 
parte dos casos os julgamentos sejão f.,itoa pelos juizes 
perpetuas. A quenão reduz. se p~r consequencia á maior 

. - ·lll'. 

Ora, ou creio que as circu:=stRuciss do paiz, a di!se
minaçüo de ama dimilluta popnlsçio pelo vastis~imo 
territorio do Imp2rio, não ?ermittem que tenhamos em 

. . m 
alguns dever' 1 q ne urge q!le sejiic satisfeitos com maiE 
p~mptidã-.,: tsl é, por ex~m?lo, eaEe de julgar os pe
quent~s crimes que não ex:JeàeTe::J de seis mezes de 
prisão, cegredo ou desterro, como o de jnlgar as pe
qnenaR d~;~mandRs que não exoecião á alçada que está 
fh.:acla no proje~to. 

Sou partidista. dcs juizes perpetuas, desejaria que cr: 
;:udeS!!el:loa ter ec todas as localidades; mas, desde que 
isso não Q possivd, ée~de que üso, 3lém de augmentar 
extraordioarismc!lte ~ pessoal da nossa magi!tratura 
vitalicia, traria tsm be:::n uma de~p' z 1 com q-ae o Estado 
não poderiA.. eu não po!!so <ieixs: de admittir que al
gu:x.,•s attribuiçõcs me:J.os iCJ por•:lntts sejão dadas socts 
juizes que n:io ~ao ;:>~:-pz~-::.os. X estn parte, pot t:l.nto, 
ta.mbem o pro;ccto me parece q"Ue está em conformi
dade C'l!!l. U!I!ll cas as?ir~:. ü :s q'::c s~ tê:n :manifestada 
desde qne se trnts àc re!c:::x;as j:.:.-liciu:::ii.s, isto é, ex:: 
quasi um terço de feC:llo. 

A cutrR. 2spiração, tnelme:::~~. é nqc.ella que r . speita. 
a sl nm::~s Fto..,id.er:.ó~& q...::e; pcs~ão sc::utela!' melhor a. 
1 er R e e a tegurar.c;s. ca:;..:~:".es qu'! se supp c .erem 

celinquid'), e dcs que Eão c:nccntradcs no memento 
me~mo em que o crime é pc:- elles praticado. 

Tambr.m n~sts. psrte o prcj:c~o estabelece garantias 
talvez maiores, maio amplss cio que até hoje se têm 
!!presents.do. 5e cl!c fÓde pccc•r por al~umu parte, 
será talvez por não satis!s:c:::- be<t :.:::.te as exig!lnciaa da 
ja.stiç:.~ e da represEiic. 

Entre~anto, e::n attet:çí:o á corrente da opinião e a 
essas msr:ifest!!ções qne tê=. appnrecidJ sobrtJ a restric
ção da liberdac'! briividt:.a!, cie bom grado me aaociei 
ás ;pobrea commwõ~~ q'l&ncio tratárão de oC'erece:r t:eate 
&SAnmpto ciapoaiçõee q;;e co:n effeito pro:egem o maie 
qne é possivel a liberüde ir:.wvidnal. 
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Já. hoj~ nenhuma lejSislaçíío conheço eu que em theo
J'i<~ pose>l offerccer maiores garantias do quo a que 
·.1,11moa. ·Não c~nheço nonhuma nação qndo r.s prisões pre
.,~ntima sejão em menor ·escala. ·do que no Brazil, onde 
~liás os abuso~ têm ui do graves e repetidos , · 

Apezar d~lles, comultdas as e<tatistiOll.s dos outros 
·paize,, ver-se ha qu~ na prisõe; preve.utivàs no ·Brszil 
1~tão om uma escale. muito inferior. Basta dizer que 
:ns. 11ução mais provoeota, na In.ç~iatena, no anno de 
]868, h.octvcJ 741000 prisões, feitas só em Londres; 
(00Dl["'re-,,B a população dsqu"!la gr><nf. e capital com a 
.&este Irnperio, onda r,a abuaos t1lm •i:ió grandes .• e'Yer.
.;c· h r. que>.\ vantagom do mnior numero <le p1isõe~ está 
J>Bm Lcn·hes, e qn~ no nosso peiz é maior a proteoyão 
i JiberdEde indi1i<!ual do que alli. 

Nií.> tar;i menção das garantia> rl.o que o' projecto 
:.»buud.u, e a reapcú r.;o das quaes têm tido Rmpla :resposta 
•ih» iliuEtre3 mero brcs dae honradas commi~sões· as 
t~bse~vaçõss c obj ~cçõ5s quo ellas têm sugge.rido. 

Vou Bgora ocoupar-me muito breveuiante de algn
:mas omendas que ma ps.recem cspituea1 as qua·s com 
bastante senti!JOento não pceso ado ptar. 

Uma. dellas crea rlifl'~rsntes relações, além des a~tt:al· 
:l!lentA existentes, e parece suppôr que a ore ação destas 
Jelaç.õ ls é uma neoeBsidede palpitante. 

Eu não posso d~ix,<r do offereoer á conoideração da 
~I\maru os >lódoo oatatiij ticos dos casos julgados nas di
:rers•s relações, e pot· G!les ~e verá que P. necessidade de 
~ovus relações nso é tão iustaate como p~-reca. 

Eu enten lo que dla se pó :la e••pnç•.r por mf is algum 
~mpo, ou que, quaudo muito, se póde autorizar o go
-rerno a creur algumas rdtçõaa onde julgar mais oon
""JtPJi.ent.1. 

U mn da e relaçõ•JP quo pretendo crear · o nobre autor 
·ile uma das emendas é em Minas-Geraes. O numero de 
:eausns distribuídas na relação da GÔ!te em 1859 foi de 
1;192 V omo3 ver com quantas causas concorreu a pro
'7inch de :Minas-G<Jrnos pata ~ate numero: acho P.j:•enaa 
e-r.u9 concorrau co::tt 217 ca~s•~. 
·- Já sa vê qu<~, não podendo deixar uma parte d:J. pro
'liucia do~ Miaua-Geraes de oontinna.r a pertencer á rela• 
<Jí'íO dlt r;ô,·ta, porque ss suas vias de· communiCi!ção e 
todos oB seus interes6P.B f::x:lg-)m ante.s qU:-e as r.. nas causas · 
~ejão juiga·Jp,s nefi!;a !8lacão com preferencia áquella 
•:.\Ue SCJ pudcrrse c~c,~l' em Ouro-Preto, lical'ia metade 
•desse numero de caus2S para sezem julgail.ss na relação 
'flUO "H i •e ci·ans~e, isto é, loa· cauues, <i que não é oom
patival de certo com a creição de um tribunal de 2" íns
·~nch1 , . e com a deapeza que com elle se teria de fazer. 
Esta é "' provhcir. que concorreu com uaiior numero de 
,:;au~aa pau sarem jul ;:a•lB B. 

A p.-ovincia de :i. Paalo, que está lo~n dtpJiB da de 
'il.linas; ooncowm apertas corri cauaaa I!àra a relação ela 

·~ôrte. 

O Sn . ANnaADE FmUEI\\.1.:- Perdíío, O movimente 
dos fá tes tem cre~oido muito de 1859 pari'~ oá. 

O Sa. MrNrsT~<o DA JusTrç~ :-A provinoiu de S. Paulo 
·~em inoonwstavel rrre nte algun~1 rr.mnicipioa que r•e oom
munic·ãJ roais faoilmeute oom r: província do Rio de 
.Janeiro. e têm interessoa mais intimas com esta côhe 
.;1o q•1o · cnm r; oapit~l de S. P;,ulo. Conseguintemente 
11lg•.una parte do di•tricto daquell& relação d.,vería ficar 
yertenceu,io &inda á rel,.çiio do Rio de Janeiro, o nGsim 
lloaria tamber.n . u1n pequono numero de causas para 
Jerero. julgadas em um tribunal de 2" instancia "ine alli 
:Je oreasBe. 

A provinda do Rio-Grancle do s~l tnmbem s.presen
~tiB. um numero muito dimiuuto de causas, porque 
•Blla a penas mrmdou no ,anuo a que me refiro 85 cau
mna para a 'rehção 'da oôrte. 

A provincla da S!lnta-Catharina, que n emenda pa
:rece qu~rer unir á relação que se oreasse em S. Pedro 
·:!() Snt,· aponaa forneceu á relação da côrte 6 causa~- E 
<i!omais, as suas communioações com a o1h'te são muito 
:maia fac'· i~ o mata activae do que com a onpital da prci
linoia do Rio-Graude do Sul. Entretanto, se se reali
~nsse a eatzad11. de ferro que se projeota, de . uma para 
·t>ntrn dnquellaa provinci2s, eu não .duvidaria aoquiesoer 
;,) id~a da o reação ·de .um tribunal de ,. 2' ínstnnoia na 
llrovincin do Rio-Grande do Sul. · 
• O m:Gsmo ae piHe dizer a respeito das,oútras relações 

lembradas: 11 próv,inoia d,o .PI!rá m~p.dou, para 8 re-: 
lação doMaranhão oaus~s; · .. a.ll.o . .A,~azonas .trian.~o~ 
apenas 11. . 

Da província do Ceará para·· a . r~l!lçii;o ae l'erna~
bu~o apenas -farão enviad.!ls 10,8' ca.uá.as; ,er;ftr,~~~j;o · 
todo o mundo sabe que a.flioiJldade da.Ii!lvega,çãp ,entre 
o Ceará e o ·Maranhão hoje é grande; e ôadll :orez sei:á 
mRior. · · .. . . 

Por conseguinte, pela estatistipa d,e 1859 não s~ 
pôde sffirmar que a creaçiio das ~elações de qt:J.e ~r,.ta 
a eme:uda tr11ga grandes vantagens. · 

Já não trato da relação que se quer crear na pro~ 
vineia de Mato-Grosso, que nesse anno contribuio para 
.a re!!lção da ~ôrte oom 5 oa~sas apenas. . 

Dir-me-bão que isto Roont~oe porque, estan,do tão 
longe d.a séde da relação, é mu:ito pe'noso e dispendioso 
na partes enviar suas causas para ~c.rem julgadas, e por 
conseguinte déixão perder '.o seu· direito. Não tenho 
isto como il:ma ver,daiie, t .aPtO mais que, de alguns 
pontos remotos da província á sua capital a distancia 
contic ú~ aincla imniensa e aa diffi lluldadea não dimi
nuem. E depois, ·em vista da maneira por que o pro
jeoto providencia Eobre a mateda civil e crimina:I, o 
numero doe reoursos .para a 2" instap.oia .diminuirá em 
vez de augmentar, ou pelo merios c~ntinuará na mesma 
eacela ·em que esteve nesse anno e nos annos em que 
passo v. ler. · · 

Não tenho a estatística de anno de 1860 ; mas tenho 
a do anno de 1861; que dá .o segainte resultado ·: 'A 
província de Minas .deu .um numero de oausas ain~a 
menor do que no anno de 18J;9; a de S. Pedro .do Sul 
concorreu com 81 ·causas; a de S. Paulo com 126 ; a de 
Snnta-Cath~rin ~~, spresentou ·um pequeno augm.ento , 
conoorxêra com 7 causas, passou a dar 15 ; a ile Mato
Gro~so ~penas concorreu com 7. A esta tis tios, pois, vai 
mostrando que podem ser dispensaclás as relações que 
ae deeeja orear. 

Em 1862 a proporção é quasi 11 mesma : a prov.inoia 
de Minas-Geraes deu 218 oatisae; a 4e S. Pedro do Sul 
86; a de S. Paulo 99; 11 de Santa-Cathari,na 17; a . de 
:Mato-Grosso 9. 

Em 1863 a de S. Pedro do Sul ainda deu 86 cauSIIS; 
a de Santo-Catharina 15; a de Mate-Grosso 4. 

Nas outras relações do nort.e pertencentes ris pro• 
vincias onde . se quer orear relações Yê··se que a ···pro
vincia de Piauhy conQorrqu com 51 causaJl pára a 
relação ilJ P ern ;;mbuoo; 01 ·ao Ceará. oom 87; a do 
Pará com as. . . 

Noauno <le 1864 a menQa oou,sa se observa; · a pro· 
vincia <l'~' S, Pedro do Sul deu 111 Oll.usas; a de S. Paulo 
136; a G.e Mnto -Gros•o 8. Para a ~;elação do .:MaranhiQ 
o P&rá conoorren com 26 causas; para a de Pernambuco 
concorreu o Ceará oom 100 causas. 

Em 1865' Minas-Gera'es deu 232 Qausns, houve um 
pequeno &ugn;ento; a provin!)ia de S. Pedro do Sul 
deu. 76; pur;1 s r~laçiio .de. Marnnhão ' o Pará contribnio 
cJm 46 cansas; pna a de ]'>e~nambuoo concorreu a,: 
Ceará oom 81. 1 

Oa ds.dcs que tenho n~o vão al.éi:n de 1865, e, por isip 
não po.;so i:11formar á camara sob~e o augm.onto q)le 
possa ter lmvido 9-esae tampo em diante; mus sei que, 
ao menos);Juanto ao numero total dos feitos não foro 
h:wido «ugjnento algum; e, porta.ntó, concluo que/por 
ora me par.e c~ ei:t~mporenea . a ·decretaçii.o de olitras 
relações além das que .e:!>iste!Il ; seria, sem gJimde 
vant~gem para as p~utes, mais um çnus para o. E~,ado, 
onus que Bl' póde dispensar por or~ . , 

o Sll.. AliDII.ADE FIGUEIRA:- Convinha comrrar o 
resultado deosa estatística com a dos feitos d 1' ins-
tancin. ' ' 

O Sa. MINISTRO n A JusTIÇA.'- Uma outrfmenda 
sobr." que ~ambem farei. a meu pezar, algum consi
derações é s. que diz respeito á nom~ação d s desem
bar~adores. 

Não posao aqeitnr. ess.a ii!ea, .. por,que me :rreoe que 
viola a cont?titui~ãq, que confere ·S.\l.poder. ~ecntiv.o . a 
àttdbuiçlio 'de nomear . ;c;I~gi~tSII<io~; ; desdejJlesó, pela . 
antie:uidado pudesse,ni ser. passados 08 .juiZ[~ .de direito 
par&- as rel1,1ções, ficaria int. eira e co. n;~;pl~.t.aqente annul- . 
lada eesa attribuição. do.,poqer e~~9ut.ivo. j. • . 

Não vejb m.esmo, abstrapin~o,,.~~st.EI, /9.!Iªidet:IIÇiío, .. 
' I . . · i 

I 
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que ·o systema- acta&l· de nomear ieeêmbàTgaaoHS .para 
as relações noa ten~ causado graUdea prejuizca: póde 
um ou outro tar soA'rido- &!gama aoez nx.s. pequena 
injwtiça .•.• 

Un Voz:-Peqnena irlj~'t 
O Sa .. ~m~ITilO DA ~usnp.:- .... mesmo alguma 

~n~e m UBtiÇS, ma.a 1sso nao prova que o toyatema em 

On•i au;~r que a noineação pelo l'y&tema aotual 
tornava o jtuz de direito dependente do go'erno. Ainda 
que isto foss~ exaoto, s~ria·'Preciao demonstrar _qn.e ~ 

os juizes ·de direito infiue sobre o prooedimento desses 
magistrados naquillo· que diz reepeito ás suas attribw
çõea. (.4poiotlcl.} 

A independencia em que se deve achar o magi!tredo 
com relação all go-verno não exige senão que este não 
tenha meios de infiuir aobre os j u.lgamentos nas causas 
civeis e crimes. 

Ora, não consta um s6 fscto em que o governo de&te 
paiz tenha procurado i.llfl.llir &obre os magistrados para 
que uma. causa seja deoidi:ia antes desta do que da. 
quella man:ir!"; honra seja. feita. a todos os governos 

(Ha oparte1.) 

fcjço qqe me mostrem um caso em que isto teve lugar. 
0 R. 

pender. 
O Sa. MINISTRO DA JtrSTJÇA :-Aaeim explicado .este 

fragili.ssimo laço com que se prende o juiz de direito 
á adm· • - • · 
ree, que é elle tio debil que quasi não pócle ser presen

tid.o ; s6mente se di uma vez , quando o juiz concorre 
pau. o lugar de de~MJmbargad.or. 

Este juiz não. pôde ter a sua vida intein& d'3 magis
tra.io obnoxia ao governo EÓ por esta eventualidade, 
isto é, elle não será. tão fraco qne procure fazer todas 
as vontades ao governo em detrimento doa sens deveres, 
EÓ porque um dia póde vir em que esteja enjeito á con
tingencia do ser nomeado desembargador : saccedem-se 
tão rapidamente entre nós oa governos, qae isto só serill 
uma g&rantia para que nenhum juiz se eubmctte&Ee a 
essa do~radação. 

Eu já. disso , e insisto neste ponto: most:-e:n-n:o o 
C!U!O em que o juiz foss3 influenciado p~lo ~overno 
pa~a julgar as oausas, seSP:undo est.J ou aquelle inte· 
re::sa o•ernativo · elo mencs na Ir!inha lon "•ida de 
ms~trudo, e na e outros co egas que co migo ser-
1'irão , nunca se fez s3ntir por maneira alguma essa 
in!luencia governativa. 

(lla algum opart11.) 
Creio que as leis s6 devem ser feitas para &s nEc~ssi· 

dades que app::~reeem , para prevenir cu pa::a ccccrt1lr 
a outrns que 11urjiio; ellas :?i:lda niio se msni!estirão, 
pelo menos não tenho disso a menor idéa. Estão aqui 
mag!straaos distinctos, e elle3 que digão se porv.;n~u:a 
durante o tempo da sua m agistratura têm sc!ltido a 
mã'l do governo nos julgamentoa dc1: delictcs ou C!:'.usas 
oiveis. 

(TroCÜ()·te djv1r101 apartu.) 
Ao contrario, meus senhore~;, om vez da. subservi ~n

cia dos j uizes perpotl!os e de direito á administração su· 
prema cl.o paiz, perece que lavra em certos casos um 
ex::.gcrado ospirito de oppoeiçfio ; em mt:itos caeos se 
tem elle feito sentir gravemente ; e s? quereis, sp·~zar 
diet':l, tornar os magistrados ainda. mn.is livr<!s Jo ~over-
no, egare1s vez a. orna- e i '" auvcrsar:•JS ac 
toda a administração. Vou dar a razão ào meu dito. 

O espirito de opposição faz·se notl!r qna&i se:npre nas 
corporações que constituem uma classe especi11.l; n~o é 
po;sivel que deixe dle C:e desenvol•er-se até certo pont o 
em maio: escala. nos magistrados, quanco se quiz<Jr. 
como pa.reoe que quer a emecda dos nobres deputados 
pela Bahia e mu:üaipio neutro, declarar que é !::lt~i<li
mente incomostivel a allia:1ça entre o gol'erno e o ma-
gistrado. • 

(H a apart1s .) 
Qu~do todas esEes ruões não pr~vsl. cês.~0::~, mbsi!l· 

tiria. sempre o principio õ.e qtoe j :i tive a h~nra de 

fallar á oamara: eu não ·po!!EO pets.·· minha parte dar 
o mea. fraco apoic s uma medida que é manifer.ta
':nente tioladora de nma attribuiçlio do poàer execu
tito. (N40 apoiado.,.) 

Aincla mw. A emenda presuppõe que o j:Jiz. de di· 
reito tel!l um à.ireito ina.uferival ao lu;' ar da desem· 
bargador;_é ~u~tan:en'te o 9~e_nego. () joiz <!e <li!'ei~o . 

O Sa. FEaaEJilA VIANNA: -Pelas leis actuaes tem. 
~ _ Sa. MrNISTB.o o~ Jusnç• :-Eu_ àigo -pela consti· 

t!liÇS.O nio tem-: nao me rnostrsráo U'lnburr: Arti o da 
ons 1çao q~e ee arl!ll5~ quo c:s· J1llzes e cli:::~ito 

devem ter accesao ás re149õea. 
o Sa. FEB.l!.EJJU. v~::u. : -leso é verdade. 
O Sa. MlNISTB.O DA. JusTIÇA.:-E;ton convenci elo (e 

até adoptaria este systema se estivessemos cxn outras 
circumstancias) que seril\ melhor ohacarmcd para as 
noBSU relaç~es auvog~dts t;:x:;>eril;ne~tad.os •. que pudes
sem ter IIUUS conhemmenta do dire1to, mws pratica à o 
fôro, do qu'3 têm os juizes llll!,arsos ncr;:;e immen~o ter
ritorio por lugares on~e a praticll da justiça é quasi 
nenhuma. (.1p?iado•.).,. 

não pódo deixar dd oontinullr a prevalecer a pratica de 
subirem os juizeaás relações pela sua antiguidade, sim 
mas antiguidade modificada p:>r um justo arbítrio d~ - - ·,. 
gadorea entro as pe8SCaG qae não têm as menures. ha
bilitações, só porq'le tê!Il antiguidade; e digo isto por
q_:tte ua;t jni~ do direito do Paraná Gude Goyllz, que es-

estranho a todas as pr~ticas de julggr, e só por ~1copção 
tern mtJitus o boas noções· de diNito; entretanto coo.
virá em t~ caso da:-lhe a;sento em uma relaçiio 't 

Da ma~ei?=" po; que es~ co~ posta a nossa magistra
tura do_direlto, nao é posstvel dizer-se que o maie.antip:o 
é o miUS capaz de te~ ll88onto em uma relação; poderia 
ser talvez ::.doptada a 1dén da nomeação por antiguidade 
no caso em que o tircci!lio d.:-s noesos magi~t,ados fosse 
regulado de_ out::i. ~aD€ira, de medo qt:e.G.asse!!l sagu· 
ra.n_ças, se na::, ct:m ::d~ta~, ao me ::tos slgum tanto f ati~fac
tonas de que, subir! do ~s re!açueR, poderiiiu ser capazea 
de cum?rir devir!::.mente as nttribuiçv~s qoe lhes co;:n.· 
petem. 
Diss~·se que o juiz ã.e dirdto fo rebei;:!:e. d.csd? <IUe 

Jlá) é escolhido par:~ d~.seobarg::dr.:- ;:>O!" EU'! !l!'l 'l~~i
dade, de~de que tic~ preterido; que ~! <Ja df,smcra:isaüo 
CGm p e amenw pura com os r.cus Jl1:lô 1. c1oaa . ..:;; o p~; :.-s. 

com o publico er:n c:meequencif>. àe~s:;. or cte·:iç:i':l. Et:. 
respondo com um facto proPrio: não znJ julguei dcs
moralisado por que fui preterido t::es vezes .... 

O Sa. FEaBEIIU Yu.N:SA :-Mas V. Ex :cão cnt:-c;:. 
na lista dos 15; isto não era do se::. tem~'O. 

O Sn. M'I:-iiSTRO DA JuSTI(:-~ :-. ••. po;;- r.lgu :-:s bomeu& 
dos quacs eu recoclla:lia a bupeáoriJ~d~ E rn mais 
antigo r:.n. mr.~is~raturl\ ào q:1e cs Sr" . Eu~ebio de 
Queiroz e visconde do U ru~ny: f,1i p:-ete:-ia o oor clics 
e não m~ julguei des:norali~:.do; era. ::::J.~>is :mtigo dJ que 
outro sonh<>r que er;tá no supremo tribu-:1!1 l de j ustiça 
não me julguei deemor:o.lisado porqc.~ o fiz~:ã:> desem: 
bargador tres a.nnvs antes que eu o Ll'se; continuei 
graças a Deos, a merecer aljZuca at tenção d.o ~ublic~ 
ncquillo que dizia re:opcitJ Ú3 !I:.inhas attribu!Çõ ~s de 
:....:.ag istrado. 

!<:sto argü.meD.tC~, portD.nto, não procede à.e maneira 
alj.'!:uma,_ o~ ~e prccedes:s:, cnl.iio ~esrecrclisanos esu:.rião 

das ~_:romoçües é feita p;,r escolha c oÜtra per ~ntigui· 
daa.;:, algumas até só por escolha, e e:1tre t~nto ellcs não 
fioã o des!Doralifs.:3.os. 
M~s n r llú io c :;.pitr.l por que :1::io &~cito a U és., ninda 

repi~o, é que ::::e ~::.~c c) q ue a eme:::.d!L v~i encontrar 
uma :::.tt~ibuiçil.o do po '!er ex:cca~Yo, q uP. v;.i annt.llar 
css:. attribuição. O que é, a q".lc 5.ca r eC.niC.o o poder 
exa~c.tivo chamado a referendar as nomeaçõe ~ 2aqudles 
inlihiiuos quo o suprem.o tribunal de junti~ disser 
que são msis antigos ~ E ' ello quo::; :1omê.:o 't Xiio po::: 
certo : ast>ig ::1a , refc.:e:.à. ~ o acto à.o ~o.upremo tribnna!, 
não ::::o:J · •, ::A:.i. :.:: c~·::·' :::.::J -:1 ::;::::.êa hoje os me=b:::os 
do supreii:o tri b~::.:.l de justiya. A e;tes, pnrém, ::.ia nc· 
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te tirará dshi; Jn!IB, ~=eja elle q::~al fôr, Dão c; examinarei arbitrariecladea dessas não ha meio, a nio &e:- o que 
agora; chamarei sonenaa a a;-.encão d~ camara para o peço á. camara que empregac: restitua os lugares a 
seguint!l ponto: a p::-evahoe:- a dcu:rina cl& emenda, esses desembargadorea que forão aposentados. 
pa.re~e-me que ticuia a::nolls.da a diepoeição da lei 
de 1850 a res~ito d~ al~nt< :!!ag1st!lldol!, que não po: O Sa. FoNTEs: - Maa isto éacto dG poaer e:::ecn-
cem continuar a ti~ar ms oocsrcss sem grande detn· ti1'o, niio é do poder legislatiYo. •-· 
mento do servit>o e a:!:nioi~trat;:iio c a justiça, como nos O Sa. Mti'IISTao DA. Jul!TI~A. : - Perdôe, o oas~ es!á. 
caso!~ de rebellião, de !nva~ii:> e~trangeira, de guerra e afrecto a esta augusta csmr.ra : decrete-o ella c-: f;.ça 
outros. E9tes casos em qne hoje é permittido retirar da andamento ao projecto que se aoha na cat:a, e pela 
d&Jli os magistrados, l>'-r& q~e a justiça pOMa su regn- minha parte. oomo membro do gabinete, eu terei 
larmeute admioi~trada, fcnão completamente annul- su!Ilma aatiafação e~ dar m~ ~ma prova da ::::.i.nb11 

______ ja~d~o~a~p~o~r~e~6~~e~m~en~da~~~~n~tr~e~t~a~n~t~~a~e~o~n~~~en~i~e~n~c~ia~d~e~-+---G~~·~~-~~~~~~~ns~ü~tuwerui~ODDa•e~s~.----------------
seme ante me iàa é ~conhecida, toàos 01 diu ee faz 
sentir. Ha cuos em qt~e mesmo, sem ae dar algum O Sa_ FEU.Eia.L Vr.A.Ml'A.:- Muito bem ; mas a or-
é!e&ses grnes acontecia:entoa 11ponttdos, a se~rança dem do àia não é feita pela camara, é feita pelo ga-
dos ro rios ma ·strsdcs ex: e ue elles se·ão tranafe- verno : o o'ferno ue fa entrar na ordem do dia. 
r1 os para ou comarcu, já r.ao cigo e uma entran- 0 Sa. MlNU'!'Ilo DA. JusTIÇA.: -A isso responderei 
cia &uperior, mas mesmo àe entrar.o1a igual. ~ que já pedi ao Sr. pre11idente da camara que désFe ef&a 

A lei de 1850, previdente a eate respeito, deu garan- ma teria para ordem do aia. 
tias aomtgisttado; não niz, orém, ue a administra- · a msil alguma eousa a Gizer a respeita às~-
çao Ju&tlça ro. e~ee: aeu garatttas ao magtstra o, posições contra. a remoção dos maginradoa, ilt.o é, 
m~d.anao !1ne, quando houveAe de ter lu~ uma seme- peneo que é um pouco demorado o processo a.doptado 
lbante medida, o presidente da pro1'ine1a iuformsue no artigo, que traria na aua ex:ecuçio a conseque:n-
áceroa das causas pelss quaes a medias se tornau Deoea- cia de estarem os lugares ngoa muitas vezes por do.u~ 
uria : e, não confi&Ddo fó ni!to e :c.o seu juizo proprio, ou tres anno11, oonforme as cüsta.Dciaa e pro'tinciu a 
!njeitou ao conaelh!) de e&tado ~oda esta ma teria, ou't'ido 'l~e per.enceeaem. . 
o magistrado, p&!"& poder-se Gec:ctar a remoção para Ha um terceiro principio no projeeto, e qur.l te1:1 
uma comarca da :mesma entranoia. Ora, eate 0880 se eatá !ido muito applaudido em divt:raoa tempoa: achão q11e 
dando frequenteiT~ente : mesmo ::10 momento em qae os magistrados devem aer tão ia.d.ependentes do povo 
fallo er.ta. neeusidade !e e!tá !tz.e:cdo sentir em algum oomo aão independentes do governo. 
ponto. sem que aliás c- go•erno, no ea~~o de paaaar a Eu entendo, meos 1enhorea, que o magiJ:rado I:.ão 
emenda, pudeue providenciar sobre o 0&8o. A conae- - • . · · 

• · enao m nem para e1ro 011 pro- independencia em que ae poaaa oollocar o ma~Óetrado 
oessoe que ee mwtiplicio ahi eotre o juiz de direito, ou para com 0 poYo daria em reault~tdo a a~paraçâ~ oo~-
juizes subalternos e outras aut<lridaC:ell que formão 011lpa; pleta entre elle e o me11mo povo, separaçao que_lmpn-
oe coDfiictoa que surgem a todo o momento &eriio inter- - · -
mina:veis ; a p · , ue meu e ae diz muito com a boa adminis~ração da justiça; eu-
perturba por cansa da permsDencia do juiz de direito, tendo que 6 preeiao que o juiz tenb.a depende:no~a da 
deinria de existir, tornando-ee s comarca um fcco de opinião, e niio ha DO meu oonceito outto me1o de 
intrip;sR. de inimi:z.adt:a, perturbações e orimcs, que mostrar-se o magistrado sujeito a eBSa opinião aenão 
~d1ectarião de certo a e;eg-Jra:ça doe cidadãos, e tahez a saooção das urnas, quando para ella quize,ae elle ap-
meamo a ordem ?Uillica. pellar, aanoção que -liás o.a nobres autores co pro-

A propria r;egarat:ça do magistrado, repito, exige jecto desejão retirar do magutrado. 
muitas vezt>s qae elle t:eja. t:-ans!erido p!Ua outra co- Ea n3o amo & demasiada independencia; pelliO t:es· 
marca. Esse C&So não está t:revis:o :t!l lei de 1850, e mo quo ella é incompati1'el com a vida soci•l : todotl 
eua lscana conatitHe á.s vezes um embaraço serio. tomos mais ou menos dependentes una doa outros; nãc 

O que soonteoe então~ Dac;de-'e á!l vezes a questão qneiramos estabelecer contra a natutt~Z& da& ocusa.s uma 
entre o j:liz e seus j'C.riscecc!oN.dos pcolo bacam&rte, indepondeneia tão absoluta que pa86e a ser ante11 ~ 
Eolução triste, hor:-i'"cl, de que cn:retanto t~moa tido antagonismo entre o povo e se oatral! claues ela !~e-
infelizmente :r.ais de um t'Xemp!o. dad11 como seria eBIII\ inteirn A!l&encia de depenien:na, 

Ponde-os M~im coll&doa de :.s.l ::::.aneir& aos seus lu- niio 'tornando os magistrados ospazes de eleição. Eu 
~ares, que n;';o po&l:iío ser removidos senão por sntigu!· accrcecentarei mesmo que me parece iBBo m:ná tc.s-
dade, e terei<~ mnit~:s c'!ell!'as sce:::M Fanguinolentas que gr&siio da coll!tituição ..•• 
tem ~pparecido pe!o in:arior, ou tê-lo6-heà fóra de 0 Sa. Pt!'iTO LDI~ : _ Não apoiado. 
1:uas ccma:c!Ul, como r::l''"itos e:z:i&tem hoje, porque não 
podem co'!ltil:tnu nas comarcas em que se acha~ão. O ~a . MuuaTao D-L Jc-5TI~A. : - •••• já :c.ã.o <:igo do 

E'1 port&Lt9, neaesearie, para cieeretar~~.-----t------c:~clli:Il. rneito de ser -,otado para o corpo legislatho aqt:elle 
que quer o projec:o, tcmarec-se O".ltras mu1:as pron- que ó magi&trado, mas do direito de ~otar daquelles que 
dencins, não snnullnr sqnella que é salutar, cada em jule;ão que o magistrndo póde aer um rep:-eser.tulte 
garantia co jt:.iz de d!rcito, c tsmbeo:: a:é certo ponto legttimo da nação. 
em altenção á trAllq":lillidlide e ~cprança Publica e á o Sa. PINTO LtMA. : - N;io se restringe , dai-se 
bor. admioil;txnção c'! a justiça. A em(:nda est~ concebi à a opção. 
nos melhores termcs; poré:::: acho que ::1ão póde eer 0 Sa. Mr!'fiSTl!.O DA. Jc-sTIÇA.: -De maneira qut' a 
aceita, que vai alé::n do po:::tto que c:.:ão os r;eul! dignos incompatibilidade traz neo.eMariamente. a _res;ti::çiio ~o 
autores. Toto activo e do 'l-oto psss1•o,. este- fue1to _c:_o ~a~~-

Níio c~vida~ill e:::!re~All!o 11cc!ta::- r.!guma oatrs. me· trado, aquelle-direito doa ale1tores, que ficar-.ao :nhi!:n-
dida, que poesr. aEseg-.ua:::- r.in~a m&i!; do q,ue catei. a dos de "fot~or em quem ~m lher. pr.reoesr.e. 
independenci• <i06 jui:z.es C.e t.ire:to, mu tó aos juizes 

0 
Su. Pl~TO Ltu : _ Podem 1'0tar no magietrndo ; 

de direito, porqlle :c.ada mais se yóde fazer a :-espeito .. 
doa membros do supremo tril:ll.Lél de jtatiça., que téo os votos não &ão ann:illadoa. 
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SESSÃO EM 9 DE SETEMBRO DE 1870. 17 
O Sa, !lh~ISTao DA JusTIÇl :-E depois, ~nhores, 

se esta ne::cEbidsde <"xietio em algum tempo, ella vai-ee 
tornar. do ca~s. di~ menos forte : quanto9 são os magis
trados que ve:nos hoje fazeudo parte desta camara 't 
Cont2~-ee facilmente. Em cntros tewpes havia sempre 
:na ca.m.srlol 40 a 50 magistrados; hoje, porém, apenas 
meia cuzia dtolles "êfll cem suas luzes concorre:: para 
os trahnlhos C.e amb!s as O'lsas do parlarucnto- Que mal 

•• - ·- . - · n·ca :~ ca ara e aer o 
Íl.ão BofJr:: com iseo; .S importanoia de .SU&S deliberações 
aind~ tn:::u·.:a. Pen5o mesmo que 011 magiBtrados slgums. 
lhe dã~, ;:naxia:e quando s:J trst1 àss .materi~ de sua 

o 8r. Ferrelra "WlaDDa prenuncia um discurso 
que publicaremos depois. 

Â disonssão.fica adida pela hora. 

Dsda. a ordem do dia, levanta-as a sessão ás sei.sl::oraa 
da tardo. 

Acta em. 9 de Setembro. 

.Porta~t,.,, como, para que e:xcloi-Ios de nma maneira 
úo a.bsclu.ta 'f P11:reci!-IO.e Per excessivo esse rigor. A' e sete boru da. noit-e, feita a cba.maà.a., achão-11e 
Adv<'go c:>n•·e::1cido a eua causa, parecendo me que presentes os Sn. conde de Baepenày, Portella, Psr~tn.hoa 
Dão h;: gr~nde m11l em qne elles tamb~m partilhem até Jn.nior, Piato Pes8oa, Guimarães. Angelo do Amaral, 
certo ponto dos õir<'itos dos sens concidHdãcs, que não Vieira da Silva, Gaivão, Fiel de Carn.lllo, TRqoes, La-
fiquem excluídos do tel" essa grende recoi:Upema, corno mego, Vicente Figueited,,, Gama Cerqueira, Ferna~-
tem qudq-::cr outro cidadão com a eleição pars a repre- des Vieira, Pinto Bragll, Diogo V elbo, Borges Monteiro, 
sentação naoional. Bonifaoio de Abreu, Paula Toledo, Luiz Ca=los, Capa-

Se!lhores. vou terminar aqni as pencas obserTações que nema, Jan•en do Paço, Uohôa Cavc.lo&nti, Alenett 
desejava submctter á illustraia cocsicleração da ca.me.ra. Ãraripe, Mello Moraee, José Calmon, Cruz Machado, 

Já disso a principio que me parecia escnsado entrar Ca.millo Fi~eiredo, B~njamim, _!ansto de Aguiar, Ce.-
:aos deta:hes do projeoto, porque todoa--tlill&s--t<~t;.m--ei·àe--+-&al:io.-~la'4~l-ii~~lia1'i,,---(~ldt.à6-MJ:mci!es;,.--.JerctDJ'IXt<r---
sa.fficieute.mcLte CÜEcutidos, e:q;lioadss algumas duvidas Penido, Ti.l.eod.oro d& Silva, Moraes Siln,Lealde Menezes, 
pelos illt:s<;:es membros dl18 illnftres commiseões. Augusto Chaves, Ferreira Lage, Barros Barreto, SoUUL 

Est:ea corn~issões :zproveitárão-se de muitas amendas Reis, Pinto ~e ~llt:l ~s, ~· Belia~io, Simões Lopea, 
qne fotão offerecidas á casa e XlO seu n 
oons.ig!l.ár!io. Eu concorri com o meu àebil (n.:o apaia· Talho, Cor.rêa, Te.i.z:eira Junior, Pereira Franco, An· 
d01) contingente para que iaso se désse,!iproTeitando-me draie Figneira, Duque-Estrada Teixeira, João Mendes, 
das luzes âss illnstres commi~sões e dos trabalhos Carneiro da Cnllh4, Paalino de Souza, Camillo Bar-

to os de M.opt~r as que nos pareceu qne podião desde 
já ter cabimento para a reforma que à.esejamos. 

Nã:l du vid!! que o pro jacto te !lha ainda algum defeito, 
mas por mais qM a oams.ra trabslhe não oonsegui:á 
atti.ngir a perfeição ao optimiemo. 

Alguns ~enbores diz~m que •otiio contra o projeoto 
porque elle ~:;io consigna uma disposição a respeito da 
formaçso d'JB tribuuae~,q't!.erendo que sobre esta bue fos
se repousar toio o edifioio da judicaturs e d:t justiça. 

Entendo que e:n mRtoria de reforrnaa conTem sermos 
parcos, qne se nllo deTQ f~tzer senão aqnillo que a ne
cesa!dade reclama ur entemente • receio ue deee ·ando 
c'fl.tar certos a ul!os ereemos al~m mal maior com &I 
dla~siçõea que adoptaeaemoo. OrR, poclendo-re tornar 
ma11 tarde l!m oom~dcração algumas disposições ainda. 
~iio bem estudadas, odendo-Ee or anisar melhor a ma-
g1strs. um em tempo um pouco miUa remoto, não 1ejo 
que CEse retarlhm:nto seja um motivo para se 10tar 
agora contra o projecto, o não se tratar já dll. organi
sação quo se julga ser suffi.oient:~ por ora. 

O Sa. A'NDilAD& FIGUEIRA. :-Peço a p r. lavra para r~:a
pondcr. 

O Sn. Mu'ilSTao DA. JusTIÇA.:- Se ss mcdi:ias tomsdu 
no p:ojecto não meracem ce.lls:.:ra C!:ltua ::.pp!ica~ãOJ ou 
conEcqncnda, votemos por eEe~s meiid<>s. e de,>ci; cmpe
nbemc-n:>~ em c_uc ctltrJls passem co~pl,tando <stas. 

Vejo dir.;~ cxem?lo hs. }Ottco t .. =. ~o O:ll. ;;...:::::. :!u!l na
ÇÜQ' :n&i5 illostradas em msteria nnRlcga, urna dr.s maia 
adiantas, a França, qne ha -poucc! a:~ no5 fez nma lei a 
respeito c?l\ lioerdsd'l io.di-ridtLs2, lei es :,eci~l p:>:-n e;te 
assumpto, <' t l'mpoa d!'pois fez ontrB a respeito d6s pri
&ões em fi!1gr11nte deiicto. Niio q':li:- f zer tndo dn nma 
'tCZ, s.1lL onde a soiencie. da legi•laçiio tem forç~'sn!:lento 
maior d~s·x:•ohimento do qne e~tre nós . 

Psra que, porta::.to, fazer-~e desa~ j~ uma reforma 
l - . . 

~ · . 
Adoptcmc3 nlgu~~ ccnsa c;,ne ~::-~ p~ ::-cçn bon, o deixe
m~s o rceto p:!ra mai~ tllrde. 

Pe:u;o que não h~ tc-1:~. ~ ;:-r.z:\" r: :~r:t que s• vote 
CO::lt:"a UI!l:l medida, cetde que !!'! cc~hece qne e}!:\ não 
é zs, ró p~:-q'le ~e c:;tc:-~ :! e q·~(! rã~ (, t~ •)=:plctn 

8cu d'l opiniRo que o ultimo tr r.balho tl::s illustres 
. commiEsõ:~a é di~::o íh approvaçiio acsta. casa, c espero 
qne e!h mo fsra a hcnra de attt>nder ao v,.t:) q;::e faç:> 
pa:-a qu'3 n r -;.!orm'\ parsc, dani!a :1 cs:.mara tcaie u:=a. 
pton cl11::ll d-2 quan~o dcEeja melhorar o nosso o~tado 
de C:)UE~ com referencia a este impcrtsn~e ~mu::x:?to. 

Voor:t:s:- !lltúto b2:::n • muito bem. 

TO~O ,. 

Faltão oom pa:tioipAção os Sra. E"angelista Lo bato, 
Leonel de Alencar, Ferreira da "Vei~a, Azunbuja, 
Barroa Cobra, Bahia, Canàido Torre& Filho, Coelho Ro
drigues, Heraolito Graça. Joaquim Pedro, Mello lt.ego, 
Manoel Clementino, Nf'lbias, Pederneiras, Pinheiro, 
Rosa, SaUea, Siqueira Men-les e Sobral Pinto; e sem 
ella os Sra. Almeida Pereira, A!~itl Rocha, bat&o de 
Anajatuba., Caatello ·Branco, Leandro Maciel, Aurelia· 
no de CatTalho, Antonio Prado, Araujo Lima, Araujo 
G6es, barão de Araçagy. Bittenoourt, Candido Murta, 

• , ·, ~aeMene-
zes, Domingue~, Dnute de Azevedo, Dias da Rocha, 
Gonçal'fea d.a Silva. Floriano de Godoy, Fernandes da 
Cunha, Ferreira Viann!L, Gomes da SUTa, l!enriques, 

. • a, J, do Aleaou, Lima e Silva, Mello Mattes, 
M.enues Pra<lo, Monteiro de Castro, Peraigio Malheiro, 
PerPira ela Silva., Pinto Lima, Pinto Moreira, Raposo 
<la Cama.ra, Rodrigo Silva e ~ilva Nunes. 

O Sa.. PaESIDE!(TE declara não haver le61lM por falta 
de numero legal, 

Não obstante, o Sr. r sectetario dá conta do seguinte 

EXPEDtEKTB. 

Um offi.cb do miniaterio do imperio, e:::. 'fiando o 
a uto~pho da asEem bléa geral que approva ss peD.f:ões 
0 onoedidas aos soldados Joaquim Frnncisco Ribeiro e 

·
0
utros; na qual S. M. o Imperador conee:o.te.-A. ar-

0hivsr, officiti.ndo-se ao eenado. 
Outro do mesmo mini~tcrio, enviando o officio da 

presideneia de Pernambuco. ttan&IXlittindo um ~queri
mento em que a oama.ra municipal da 'Vüla de Itambé 
solicita a conoe!são dcs terrenos em q:1e ae achãe aa.en-
~a 1>s a re er1 a v a e as poTO&(,; es e 1m a a e 
Camutan~a, e outros papei» sobre fste asaumpto.
A' ooBlmiesão de fazenda. 

Outro do ministerio d11 guerrn enviando, em rsspoata, 
a cópia da informaçio documentads. do inspector ,geral 
d11s fronteirts, na provincia do Rio-Grande do Sal, 
eobre s.r. r ccusaçõee fcit&s aos CGtnml!ndsntcs da Eecção 
à.e infantaria e corpo proviEnrio da ci~ade de Bagé, qt:e 
d"rão csu.sa á sua demi!ll!ão em o anno ds 1867 -
A quem fez a requieição. 

Outro do mt>smo mi!lio.tetio, envin.ndo informado o 
reqo.e:imtnto em que SalTador Jolié do Amaral, Do· 

3 
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mi!::.g-::~s da Cos~ Ferreira e Ltiz Frsnoiaco de &nos, 
guarciAs da escola central, pedem qne seta Tencimer.tos 
Bej"lo iguslado!l~os demais guardas da me!m:> escola. 
-A quem fez a requisiç:io. 

Outro do ministerio da. agricultura, c;>mmercio e 
obras pnbliou, oo:mmunioando qne se ext~edira ~vieo 
a pres1;:;eucra. c.a p.r:>VJ.ncin a.e Ssuta-Cactill.:lna, e:n
gin"!c, por c:-p;a, a o;;rr~~po:::denci:\. ,troc~C!a ~ntre a 
m~s:ns presidencis. e a direetoria da companhia Cstha
rinense de na.Tegação s. v:.~por.-A quem fez a r::qui-
slção. . 

Tr~s do 1• SQc~etcrio do ser.ado, communicando ter 
constado ao meõmo &e;J.:;.do que $. M. o Imj?era~or 
consente nP.S seguintei resoluções: 1', co.:loedendo ao 
ministerio do imperio uw credito l!iuppleme.otar da 
quantia. de 120:\.lOOS par.~ ocoorrer no e:xeroiJi:> de 
1869 s. 1870 i. cespfze da verba-Soccorroa publioos 
do me!b.oramento do ests~o sanit~rio ;-2•, autoriaando 
o goTer.uo para conceder isex:c;üo de dir<3itoll de im?or
taçiio aos ms.teri:.es necessarios pa1:a a construoção de 
UlllB ponte de fer:r:o sobre;~ o rio p.;;.;.·r.hyba do Sul, em 
frente ã cid&d.e dG Campcs na p:z:ovinci~ .:lo Rio d~ Ja-
neíro i .a a·' _concedendo igunJmento isex:çã'j de direitos 
á coti:pax:.hia Fluvial do Alto-Amaz:ns.s.- In~ir::.da. 

Outro do mesmo secretario, comn:urâoando ter cons
tado ao 11enado terem sido sanccion~tas:s seto resoln ões 
da sssemb éa gers que approvao unsa pemõcs.
Inteirsda •. 

Outro do mesmo secretario, remettend.o, com &s . "' .. . -
desta camara qne eleva osvenci:nentos do cffi.c~nl.-maior, 
amanue:l!es e mais erupregados da !caretaria do an
!remo tribunal de instiça.-A im-primir. 

Um reque.:.ü::ento de Antonio Cerrê.a e Csost:o o outros, 
ls."VIadores :ão municipio deYaasoo.rru;,requerendo con
tra o au~ento das. t&rifas na estrad~ . de ferro de 
D. Pedro II.-A.'s oommissões de commeroio e obras 
publiou. 

Lê:n".,e, e vão a. imprimir p&ra ·serem Totaclas na 
prclcimll. &eu.ão, M s~guintes redacç5:s : ... . 

< A lllllemblés geral re:olve : 
·c Art. 1.· E' o .governo autorisado para. mandar 

admittir a. exame ngo da~ materias exigidas pua o 
curso C.e pbarmaoi.a de ois de r.eatadoa os neoessarios 
e~ames -preps:ral.onos, e pua o m e o ter o tit o 
respectiTo, o ajada11te pharm.aceutico da imperial fa
brics. ds. pclvora da E~trella., Agostinho Dias dos Santos 
Collares. 

< Art. 2 .• Revogão-ee as dispo!i~ie& em contrario. 
c: Sala da8 commissões, em 9 de Setor::lbro de 1870. 

-C:;.~ido MenlU d• .d.lrr.eicla.-Jcsi Calmon . :a 

< A aEsembléa geral resche : 
c A:t. 1. • E' o goTerno sutorisado para mandar que 

aejã.o válidos na faculd.<.de do medicina da côrt~J cs 
exa~es prep~ratcrioa feitos na escola oe:::tral pelo alumno 
Pclydoro OJ.a~o de S. Tb.ia.go. 

c Art 2. • Ravc-gã:J-se as dispoEições em CO!ltrario. 
< Sala das oommissões, em 9 de Setembro de 1870. 

- Canclt-do M1nie1 de .1lmtida.-Jozé Calmcn. • 

< A &Sl!embléa geral resolve : 
« l:..rt. 1." E' o governo antorisado para m~ndat qu'l 

sejão válidos para a. matricula ::JO 1• anno da fQculdade 
de cedicina da oôrte os exames prenaratorios feitos na 
oacola central pelo alumno José da Costa "Vallim. 

c A:!.. 2.' Revogão-se as ciisp03içõ~:s em oontr<i.rio. 
c Saladli.B oomm.ia~õeF. em 9 d~.: Setembro de l8i0.-

C. !!m1.e3 d1 .Jlrr.úda.-lo:i Calrr.m. > 

< A a.~m.bléa geral resolve : 
< A:::. 1." E' o go"l"cr::o autorisado pa.oon m andar é!csde 

ji matricular no 1· :mno m.-dico da fac-ulds.dc c:: c~rtc 
o rJ.u.mno Jcsé S:::rrano Mor eira éls. Silva, o cual ::::ão 
p:>dcrá. &er admitti:o a c:z:.amc do cnrso Icctivo sêm moe
t!"a:-se l:.abilitad:> no prcpa:ratorio de hi1::o:ia. 

< Art. 2.• R )v:>gã-;-se :l.ll .::spcsiçvc3 em contm.'"io. 
c Sala ds.scocmissões, om 9 de Sc:cmb:o àe 1870.

C . .Jim'!~: d1 .1.1m,i:J;~ .-}o3é Calm~·· · ' 

c: A assembléa ger&l resolve : 

c Art. 1. • E' o gove.mo sutoris~>do para mUld~r aC.
mittir a exame do 1' anno do curso medico, de qü.e é 
ouvinte, o eatudlmte do mesmo s.n:é.CJ de pb.rmacia 
Pedro de Az~vedo e Souza Netto, depois de npprovado 
em la.tilll, unioo p::e~amtorio q::t:. lhe falta, e de pagas 
as tux~õe legaes. . 

c Art. 2. • Revogão- se as disposiçõe11 em contrario. 
c Sala das con:misbües, em 9 de Setembro de 1870.-

C )[md.t.r de d.lm•ida Toré Caln:.on. :. 

c A as:'.embléa. ge:a.l :r~lloh·e: 

« Art. 1. • E' o governo autorisado para mandar 
desde ja matricular no l' anno medico dn côrte o 
slo.mno Martinho Alv:!res da Silva, não }'Jodendo o mes
mo s~r admittido n exsme d&s ms.terias do anno leotiTo 
sem mos:=a::-so habilit<:do no exarce de geometria. 

c Art. 2.· Rev0gão-s~ rs disposições em contrario. 
< Sala das co:nmissõe~. em 9 de Setembro de 1870.-

C. Nmdts de Almtida.-Joze Calmon. , 

c A assemblés. geral resolve : 

< Art. l. • E' c governo autoruado pa~ mandar desd.e 
já m:!tricul~<r no 1• anno medico da côrte o slumno 
pb.arr:naceutico ~c::~ AlTes Machado Junio~, o qual n~ 

ectivo sem moEtrr.r-ae h~bilitado no enme do bistoria 
e geographia. 

!! .A:t. 2.• Revcgão-tse &3. Ci:pos!çõee' om contrario. 
( c.AS om.mr~ es, em. e e ~m ro e o.-

c. Men<U1 àl.6.lmeida..-Jo1é Calmon. > 

c: A asaembléa geral resolve : 

c Art. 1. • E' o governo autorisado· para mandar que 
o alumno do 1• anno medico da facnildade da côrte, 
ATelino Pereira de F.r:eitas, seja dispensado de fazer 
exame do pbyaioa e de chimica, em que já foi appro
~do como alumno de pharmaoia. na mesma facnl· 
dacle. 

« Art. 2.• Revogão-se as disposições em oon• 
trario. 

« Sala d~s commiss~:J, em 9 de Setembro de 1870. 
-C. Menà11 d1 Almezcla.-José Calmon. :. 

c t. .• o governo antonsa o para mandar es e 
iá matricular no 1• anno :medico di!. faculdade do Rio 
de Jsneiro o alo.mno Luiz Pereira dcs Santcs, o qual 
não poderá eer aé:mittido a exame daa materias_do anno 
lectiTo eem mcstrsr-se primeiro hs.bilitaao no exame de 
algebra e geottetri&. 

c Art. 2. • Revogão-so as disposiçi:íes em oont.:rario. 
< Sala das commicaê!ea, em 9 de Setembro de 1870.-

C. Mer.de: d• Almeida.-Joli Calmon. , 

a A asac:mblén geral r.;solve : 

« Art. l. • E' o governo autorislldo para mandar de&de 
já matricular no 1• anno da f!i.ouldade de Recife o 
al.umno Henrique de Miranda, o qual tl.ão poderá ser 
admittido a Exame d!ll! materias do anno lectivo se:n 
.::n.oatrar-~e primeiro habilitado em. histeria. e rhetorica. 

c Art. 2.• Revogão-se ~a diapoaiçõee em contrario, 
< Sala. das oomii:issões, em 9 do Setembro de 1870.-

C. Mende: à.• .Almeida. .-Jo1e Calmon. :. 

« A assemb}éa ge!"sl resolve: 
c Art . 1.• E' o governo autorisado perr. mandar 

sà.:o:ittir ::.. ntatricula D!t acc:à':lmis. do bell.as-a.rtes o 
O'C.vinte SEbastião Mendes do Souza, depois de psgas as 
taxa! legaes. 

c Art. 2. • R:l-o:ogão-se ae d.ispcziç<3es e:Il ccn~rario. 
<Sala das commissõcs, em 9 àe Setembro t!e 1870.

C. Mmdt• de .il .. r.ei:la . - Joú Cal:-r.o r. . » 
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Sessij.o em .10 de Se.tembro. 

PRESli>El'\ClA. DO Sll.. CO:<t>E DE B.Ll:PE:!IDY . 

St:;,:~~;.~~:n.-E.xpediente .-Prttençao do capitão de fragata 
J M. · Guimarii'&-~Preteflçllo do capi!/:o F . A. Pirrum
tll .-l>rcten 4o de L_ F . Al~ei .-NaturaliJa õu -R • 
ducçã) da prtstaç?>ú -!fatricula da t&lu'.!antts: Arpr:>· 
vaçã~ -Or,iem do cia .-~aeda1 d• troco- ·votoçãó .
I'rvro:ta d~ rinniiltr1o à~ marinha -Rtforma judicia· 
ria- Diilc·ur:o1 do~ Sr:. Gomu da StlC!a Cru:: ;]achado 

A.' -e. sete horas da. noite, feita a cha:nadn, e sohr.ndo-so 
prcsent~s c:, Srs. ccndé de Baepex:dy/Portelh, Pus
nhos Junior, Pido Pe.:;soa, Guimarã.:s, Ro3rigo Silva, 
João Mendes, VieirA da Silva, Go.i:les ·as Silva, Angelo 
do Ama;:&!, Gams. Cerqueira, Candiati Mandes, 'Barros 
Barreto, S.:111ZS Rei~~ Alencar Araripe, Dias da. Rocha, 
SUva Nune~>, Crtu ]i!achado, Raposo àa Camara. Vi
ce::to Fi~ueiredo, Eoníf~io de Abreu, Có::-rG!l, Panla 
Toledo, Pi.Iito. de C:tmPoe, Pinto Lima, FernanC.es 
Vieira Pi.ato ra i 11 -

Prado, Fontes, P4eB de Mend.o~a, Casado, Menezes 
Prado, José Calmon, Diogo Velllo, Jansen do Paço, 
Aureliano do Carvalho, Ferreira de A.gui~r, Araujo 
Góes Cá anema Dion aio - • - · 

aques, :beodoro da Silva., Affonso de Carvalho, Cesta 
Pinto, P:.ulino de Souza, Carneiro ã.a C-Q.nha; Pereira 
Frn.noo, F. Belisario, barãó d'é Araçagy, Gomes de 
Castro, Cor:~a ck (ni1':!ira A.u · to ChaTas Leal da 
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emendsa feitu e ap.;>rova:iaa pelo senado a pro?~siç~o 
deEh cam~a· que sutorisa O ~OTernD -ps.ra: C!ODOeder 
isençv ~~ de direitos de imnorts.ç;:o aos m~~m~ necea
ISarics aos assenttmeotos de trillioa urbanas '!la cidade 
de Santos.-A ·imprimir. · - ,--,1.: 

Outro do mesmo secretario, envfenào a proposiçlio do) 
· "' tQri•-a a tmsa ele earicbde àe 8aeta·The• 

rezá, na oi!!sd.e do ~erro da provineia de M.i::~a~, a ad.
qt:irir b~ns :,té o va~or de 60:00GS -A. i:::::primir. 

Ouiro do n;i!smo·· sec~etario, commanican.:o te:r cons-
. ' . 

ereto C.!& asscmbléa geral, que· ms.ud!! ~:x:ecntsr o reoen
se::mento ds· popu!~ç~'do Impeiio.-Inteirads. 

T.res do mesmo secr:;tàrio, participando que c 11enad.o 
approvou, s ui dirigir á sancçi:o imperial, aa :resoluções 
sutoris~ndo o go\'erno para <:oiJced.er ao ler. ta da facu!
daje de direito do Recife consclhe:iro Lourenço Trigo de 
Loureiro um al:..!lo do -licença oem tcdc-s o~:~ sens venci
mentos: para jubilar o lente oathedr&.tico da faculdade 
de direito de S. Pãulo, oollBelbeire Manoel :Dias de 
Tdedo, cc:: tc:!cs c:s te'C.:; ";"Cnci:;::;GÃlto&, ~ p~-rz. con
cecer no descmbarp:ac!or da rt:hçíio·aa Bahi& Luiz An-. . . . . . "' . 

Um requerime~to àe FranciEcÓ Wiridhauren, pedindo 
approvação do decreto· de 24 de .! ... ~etc do .corren~ 
anno, que e conoe ea prhile~io ~ra macbina. de 
refresc~r c ar atm011pherico.-.W COIIlJ;Ilillllii\l de com· 
mercio, indostria e artes. · · 

LGm-ae 
pareceres : -

PB.ETENÇÃO DO CAPITÃO .~E FaAGA.TA J _ H Gtn:!IA.ÜES. 

~ enezcs, am1 o • igueuc . o, Junqueir.i, Ferreira Laga, 
Uchaa ·ca.valoanti, Fausto de Agui_ar, :Moraes Silva, 
Ferrcirà da.Y~~ga, Fiel-.~e"Car~~o, Be~ja~im e Au
gusto dG. OJ.i~eu;a1_ &bre-:.se ~. seeaao.. · 
Co~parece:n depois de aberta a'se'ssão os Sra. Jerony- c A. commiet:ito de fazen«a, tomando em c:>nsidera-

tno Penido, SilXlões Lopes, Perdigio M&l.beiro, Henri- çiio o reqaerim'en'o do capitão de fragata Jo~é .Marquea 
quea, Leonel de AlenCar, Andrade Fi~ira,. Araujo Gl!im:uã.:s, pedi!lclo de noTo a S11br.tituição de·1lotas de 
Lima;. Teixeira Junior e Dac;tue-Estrada-,Teixeira. ~81 na importancia de 3301 que rseebêra nol1araguay 

Faltão com pnrticipação cs Sra. Azambuja,- Bahia, quando ello allieeaonou emeerT:iço del!de que' aes~uad.ra 
Barros Cobx:a, Cauclido Tc;-res Filho. Coelho !t~drigues, imperial entroti :nliô agnlls daqnelle-Eetndo até tins de 
B:crsclito Gn !i, jo·n uim Pedr~, Mello Re o; Manoel 186~, - regt-e!l>ando s6 eutão pe.ra·eatacôrte; e· nii,~.:!~~~ 

---C;;;~l<Gem •· ' : i , ... · · , ~ 
S&lles, Siqueira Mende~, Pinhoiro, Lima e' Silva, La- a referida q.u&ntia. é de parecer qne se mandem. os pa-
Ine"'O e ·Evangelista Lo e ato; ·e sem elia ós Snr. Almei- peis ac minleterio d6 faz,nda;, aolicitf!.u:o eeol:::recimentoa 

,.. a resJ?ciro. ' · ·' ' •1 da Pereirà, . A.s8is Ro~ha, barão do Anaj~tnba~ Castello . 
Branco · Le:ati.dro Maclé..l,--&~s-s_:MM<lo~nt~eiiirrEo~;--'-· -i:B~i'·~a----l----:-'!c~!l.L!Ic.ru;~~~em!a,-~-lle--<J-U~)-(le--1-tu~J..-~~~---
court, Cand.ido 1t!arta; Ca:rillo .Bari'cto,·_ Ciznedo, Cicero da Sillla.-Co'ta Pinto; » 
Danw, Ca.r!oso de Menezes, Dns.-rte· ·do Azeveao, Flo
riano c:h Godoy, Fernan.dea ··da Cnnha, Forreira Vianna, 
Gonçalves da Sil'~a, J : 'da· Alencar, L11iz CdrloR, Mello 
Mattos, Mello Mo:·:t~e, Monteiro de Caatro ll Pinto Mo
reira. 

Lê:n-ae e a?provãc-se lll! actns das antecedentes. 
O Sa I" SECRE'l"Aruo dá cont!l co teg:.tintc 

J:lPEDJE:XTE, 

U:n cfficio do mini&terio do im!lerio. enviando 118 có
pias dos decretos polos quaes S- M: o Imperador houve 
por be:n conoodor peneões s àiversas pra~u dos diffe
:entes corpos do exercito, de vclont!!rios 'd& -p~tria, da 
guard& nacional e da pJ~ioia -A'· commissâo do pcn· 
sões c ordenadcs. · -

l>BET&.-,ÇÃO DO C.LPITÃ.O F. ~ Pl~E~TEL. 

< A. commissii.o Ida mnrioha e gu!lrrs, a qnec r,} 
presente o req11erimcnto do cr.pitiio Feliciaz:o AI!tonio 
Pimentel, que, ten::io pr~tado· relevantes eerv~çoos na 
gue~rí! •do Parnguay como volunta:-io da patria, C.e~eja 
que çsta ::ogusta camara, em rcmu-ce~aç~o de ~; seue 
r_e:::-viços, ms.ndc %'\:admitt:·lo 1::0 exercito, é ele pRrecer 
que se ouça ·o goTerno a re.sP';ito àa preteD)ã:> elo 
supnlicante. • ' 

<'sala das commi~õcs, 9 de S~St~mbro d!l 1870.
Rod.•·igo Silca-- Ltnntgo·..:.- Boni(acio de Ã.brns . :11 

· . : 

l'I\ETJ::SÇÂO J)B L P- .A.LVJ:II. 

c: O soldado rdorm11.do Loiz Frnnci.eco Al~e! reqner :t 
----..--O~!l~tr~o~d~o~m~c::::s~:n~o~~~i~n;;ii-~t~e~n;· "FZ:-:-.::-e~n:-:vi~a;-::~=::d~oi:-:"s=':s~c:"6'P'ia'=a'.:'"d:-"o":'-'s_-t_----<:~· ....,""l~<.sta-CatJ;-M&--qUti--&Ut-eme-aa go~erno a =anc--- - -

ecrc~os p:..os qnacs ~. · - o lmf ()r:\dor honvr~ por bem d:t<' qae o th~11onro lho pague n m e!ma e~apa q-:1e pela 
ccnc~de::- .varl:!l!l p~nti'Jcll.-A' m<:!stna eommiE!ã:>. ld u- 1,591 de 30 de Janho do 1870 o eorp01l~g:!lativo 

Outro do. 1· aecrutario C.o senado, ramcttcndo, com mandou abonar 6s· praças da prc:t tllnto da ar::::1ads 
aa emendas feitas e appro•· .. d.as pelo m~:smo senado, a como do exercito qaa eervirão na época··c» h:cepcn-
proponição desta camara, quo·autnrilia a~ov<Jrno para dcncia do lmperio. 
ll:laodar ma:ricnla.r o e8tlldlllltll Fe:iippe Builio Cr.rdo;;o ·c O !!ttpplioante· requereu a ef.ta augu~t• cr.:::J&:-a, 
Pi.r';s e outros nu f•culdadcs de m~:dicina da côrtu e certo cc qao o& eolàa.doa reformadcs qu.·te.-.iri;o :la-
de direito do Rocifc.-A .imprlmir. - · quolla época não Citão ccli'preh~ndi.!ce na d.iepo!ição c!a 

lei citac,,. · ,,; · 
A reqacrimento ii.o Sr. Jan,cn do Psço é àiepetls!ld!l E ..,. 1. • , • · - d à d d -. d c ctretanto o art. "' c m-::.1to c.aro e te:-:::l!nr.:;te ; 

a un;ress.-w p:1ra 9cr a a para a or em o a1a e ee- com pote a m~ etaea ia pr119811 refwm'ld~· 
gn:l.:&·fei~a. . · . <· .A!!!i:n a.commiaEaO c!e marinb.a • gue:-~ é<::e ps.re· 

Ou.tro do :;:Jeac::o eeore~ario, rcm<ltt~::do cem ~• ccr que · o r~nerime':lto ~ mw papeu rdo ltlP?iicanle 
. , : • . 4l .... . ~. . . ~· . 
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2(} SESS.ÃO E~I to DE SETEMBRO DE .1870. 

11ejíio remettidos ao j:rOTerno para deferir oomo fôr do 
jt111tiça. 

c Sala das commissões, 9 de Setembro doJ 1870.
Rcdrigo Silr:a .-Lamego.-Boni(acio de Abrlu. :. 

Lêz-se, julg1:c-se objecto de é:elibcraçlb, e vão a 
imprimir para eutrar ~a odex. dos trabdhos, os pro· 
Jec.cs C():C. quJ cone uem cs segu1u cs p-r~ .rei: 

l'!Jo.TtRALlS.A.ÇÕES. 

< •• -~ •a C. 1 UI :: 

te o requcrin:..cuto C.e Jcsé M:>rtills Pied;.~e~ aubdi~c 
portugu.;z, re;ider.~e ha 20 r.nnos nesta c1e;.aae d? Rio 
de J&neiro oudc sd acha. eatabeled.ao con:..o nt:~ocmu:.te, 
o 'iu:il _Fre~~::::de ser natur~oli~<ado cidadão braúldro, e 
pede a esta augusta camnrc. a graçr;. de d.i~penEar-lhe o 
preenchimento de qualqu<:r outra fcrmaliaade: 

c: A commissão, entendendo qu:;, nenhum lnconve
niente ha na graça pedida, é de parecer que seja adopta· 
da a resolução ~oeguinte: 

c A as•emblés gersl reso!Te : 
c Art. 1. • O governo imperisl 
r pa~sar cs.r a c natu ssçao no su 

José MartiM Pieds.de. 
c: Art. 2. • Ficã~ reTogadas as disposições em con

trario. 

Corrt~:~. l> 

c A co::1mi•aão de fazenda, tendo examinado o re
s,u~rimento em que Tt:.on::az Pedreira Geremoabo so
licita de~ ta J; ugusta camara que se reduzão de tres con
tos a um conto de réia aa prestações mens2es que paga 
á fazenda n'lcional como fiador de Joeé de Cerqueira 
Lic::a e Evans & C. ; 

c Cot:5iderando qne o supplicante. aegundo consta 
dts rospeotiTas info:-maçõa~, tem pago a divida por que 
fioou reaponas:vel em virtnde de facto alh~io, sujeitan~o
se S: extracrdinarios sacrificios a ponto. de ter vendido 

!idade como tem cumprido, oa sc-ua compromissos, 11 
ponto de se ach:~r reduzidn a 27:632S~37 a referida di
vida de mnis de lOO:GClO 000 ; 

~ . 
cidadão utili!simo ao paiz, empregando os seus bens e 
os sene esforces e:= prol àa lavoura, que foi a <lnusa dos 
atrazos e difficuld3.ces com que nctu11lmenta luta; é de 
part!cer que r;e •dopte o seguinte projccto; 

c A sssembMa geral refolve: 
c Art. !. • Fic!io rccnzidlls a 1 :coes men.sses :l.8 

prest11çües de 3:000$ que a Thom~z Pedreira Gcra
moabo fo•ão conce,hdas pela rcccbedcria do tllcsouro 
em Tirt:xdo àa rcsclução lo~iElativ~ n 702 do ~6 do 
Agosto de 1853, pm·n p~gar a. f~zenJs n:.cia:J.:.la quan
tia de 2i:6:i28537 da diT!da fi que ficcu obrigado Col::lo 
t:a.dcr de Jo!'~ de Ccrq"G.eira. Li:::.a o Ev:.os & C. 

c Art. 2.· Ficão rcvogad.F.:; rs c isposições em con
t:srio 

" Sah das com:::ais~ü 11s, em 30 d~ J ul!lo 2 c 1 3iO. -
Card030 c!e J!er.t:es . - P1rtira da S•l t·a. 

JIIA.TRICtiL.A. DE ESTCD.A.NTES. 

E:.t:ãv ~uccessivamente em disc:'1idí.o, e Eão aprova
das se:= C.ebs tc, as red11cções Eobro r:: c. trículas do es
t-.>d.m~ce, qne fcrão a imprimir n::s sc6sücs antoco
de:J.te~ . 

L~::n -sc, c viio a imprimir ~ar~ scrtm Yota<las na 
pr:::r.i::t:a teSF'io, as seguintes rc ... acçüC.!: . 

< .!i.,. !l.!>!>.:m b1ta geral retohc : 
" A::. !." E' o g o7crno r.;.t::>:i~ado para :::::.:;ndar ad· 

mitti r a cr.;a::=.e de a aatomia e physiologia, correspon 
dentee :io 2• anno :nadico, ao alumno cio 1• an~o medico 
e 2" pbar~aceuti co Con;,taote da Silva Jardim, pas
~n~o, ex c~o de approvaçii.:;, , par& o 3• al'lno medico. 

c: Arl. 2.• ~ãc rr'"cg'"dns :::~ ~i~p~sições em cont:r:lrio. 
c Sala das coiD.lllWões, cc lO de Setemb:::o <le 1870. 

-C. 3!mrles de J.!mtida.-Jc1é Ca?mon.,. 
« A assem bJéa ger~:l resolve : , ~ 

« Art. 1.. E' o goverilO autorisado rara :r::-tnC.ar ma
triculll.r na facdds.d.~ de medicina. da côrte o tt.tudante 

oao aptls!a ••r <S:i ~t.lm:rses, aoc1t&!:. o !e- ~ 
para esee fim cs txame3 de irancez c inglez em que fc1 
approvado na faculdade àe direito dG S. Paulo. 

c Art. 2. • Rc\·ogiio·se r.s ci:!pcsições em ccntrnrio. 
c , a n ~s comm1ss cs, em e e em ro e .-

c. J!mdu d1 .ilmtida.-JoJé Calmcn. :. 
O SJi.. "pi!'iTO ne C.A.!IIP.,s,obten:l.o a. p.Iavr::;. pela orC.em, 

declara que a deput~çiio incumbida defeli:Jitsr a S. M. 
o Impero.dor no àia 7 du Setem~ro, dirigia· se f. o pzço, 
onde foi recebida. com as forms.lid.r.Q.ca G.o ~;a:ylo, o ellQ, 
na qu.ilidace rle relutcr, pro!erio per!lntc o mesmo 
augua;tv se:.:hcr o ecguinte discurso: 

c Senhor I A camara dos deputados, interprete fiel 
dos sentimentos dE. neção, 111011 envia a fXpri:t!!ir, perante 
V . 111 lm ferid, mas si!lceras e leaes cong:·atu!sções . . . . .. . 

< A' medi!a que IJ rapi~o vohrer dcs temp_os ll_?S 
v<~i af:~stmdo do grande d1a da nossa ems~c1paç~o 
po!it!cs, mnis grata .se nos . torna sua memona, ~~~ 

para com o i.rnmortal :fundador do Imporia. . 
c Senhor I Quando a maohina do velho mundo pQ

reoe desoonjuntllr·ee entre o rolo e a resaca de cnau 
tem~estuos•s ue am a ão submer ir toda a Euro a· 
q'Qando <.& nosso& VU.inlloa da Amerioa arcão corpo 
a corpo com ambições infrene1, aspir&çõos desorga
niaadoraa, revoltas &anguinclentae : a ar~ a11.nt.a das nos
sa• institnições deeli~n-se magestcsa e serena por sobre 
mares tr~nquiilos e bonançoEo&, e qua~i que não ha em 
torlo o Impdio quem lhe ouse pôr mã.oua.crilegaa. E' 
que vi.ccalos de 1taternidade e. de 2mor, do orà.e:n e de 
liberdade, de pllz e de prospendade, de abnegaçao e de 
patriotismc, !l.ascidoa e radicados ua communhão de 
dectos de interessc.s e do tradições entre o throno 

• d -e o poTo niio M e<at:l.O nem se rompem. 
«Senhor! Um throno digno de tal poTo, c em povo 
gno e s rono, t::o anss orças o msu era v 1s, 

quu ::.ão ~6 provoc§.o e descnvol,·em os gcrmen~ de ~s
tab!iidsi!e e de gr11ndeza inter!: as. como f_nzem 1tracliar 
a? ~~Dge_, em regiõe_s ~E:mQtaS, ~ lnz da lib!rdsde e ~a 

a eua i;d~pendencis, amlio e acatão a independencia 
doa o'l:.troa. O seu intuito unico e "Yital é manter illeso 
o glorioeo deoosito das oonquistas p~>cificm, quo lhes 
trouxe o mem.ora,.el dia 7 de Set~rnbro de ll:l22. Neste 
alto empenho não ha obstaoulos que não affrontem, 
não hs. tentativas hcstis que :cão .callcgrem. . 

< ~en.h.or! A o::dcm com a liberdade, a hberds.de 
cem n justiçn, eis os elementos de força e do vigor, 
qne V. M. In:pcrid, secnnd::do pela indcle suav~ e 
generosa dos B::;zileiroe, tem com desvelo prccurado 
intimamente ccnsorciar n~ g cvernnção do Eetado. Da 
s:íbia constituição qu() Dcs lego1:1 11cu atxgu~to Pai, é 
V. M. Impcri!'l, seJM-x::e licito di:zí! lo, i~mã.9 ge~eo. 
Ambos n::scêrão :eo mesmo llnno. Os do'llll 1rmaos vnem 
nm com noutro, nm pelo outro, c.m pnra o outro. 

c E' isto t:ma conEssão, ~enhor, qt:e a osmara dcs 
dcputndo~, na nobrc:z:a de seu rcccDhcciment:J, não 
pódc deixar de faz~r á face do mundo. " 

S. M. o Imperador dignou-se responder : 

< AFsocio-me ás co::gratnlsçõ's que me dirig~ a ca
mr.riO dos dt!putados, i'clo c&is glorioso a:::.niver:a:io 
da nação braz1loira. > 

O Sa. PaJ:SIDENTE à cd a;:n que a rel!po&ta d~ 5t:s. 'Ma
gestadc é recebida com mnito especial agrado. 

O Sn. ALE!\CAR ARARIP.t: r e.:tuel·, vie.to acharcm·se 
pendentes d e _dclibcraç:~~ da. cam.ara tlgu::t:.a~ r:::att:~38 
d e impott!>nc;a, que B•JUO dacutlài.IS na crc.em doma, 
d., prdere:.cia ~ ou~n~ materia.s ~ a ,cropobta. r.obte o 
credito parlo. f~o.b;::caçao c.a n:.oeda c.o n,kol e a reí~r::J.S 
judicinria. 

Coosultacs a. cs.:r.sr a, re~c.lve pela affirmatiTa. 
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SESSAO :;.::,~. 10 n:~ SETE:llllRQ DE 1870. 

ORDF!\1 DO DIA. 

JlOEDA& DE TROCO. 

pender a quantia do 4.íO:<.úO$ pa.a faze~ cu,1L2r " :-~' 
e: circulaç-~o lOv,OOO ki!og:·umm!!a cito ::.:lO(;da C:.e !ll• 

kd. 
O Sa. PEREIRA. ll.'- ~ILVA requer qna n mes~f\ prcp:s-

til s'!Ja. àai!a. pau s. or~em ao d.1;o a."' ses;:::.c.:.:;,-L~:::.. 

Cc::.sulta n c::ma:a, resolv~J :>ffir.:::!ati'l'nrae:t~. 

I'II.OPOSTA DO !111:SlSTERIO D.l !11.\Ul:\HA. 

Achando-ee na 11ala i:nmedis.ta o Sr. ~ini~tro da cs.
rinb.a. o Sr. presidente nom4a. o~ Srs. Fiel do Carve
lho Áfronso de Ca.rv•lho, Pereir" Franco, A ':l~U3:o de 
Oii~cil:a Ara:..jo Li.::na e Braga p&;a recebi)Nm o m·:smo 
senhc-r; 'o q-aal, sendo intro~ul.~io com :.s f;::::~:lid~êos 
do estylo, to=a as5cnto á d1rata de S:. presl~iln~J, e 
&S1 proceao âO le1tura da segtnnte propoata : 

c A.o.gustcse clignissimosSrs. repres;ntantes d~ n::çã:>. 
-0 decreto n . 4,182 de 13 dt: M .. •o de 1868 aa.optou 
um lan:> lU'& a oocstrno --o dos navios do uo s" clevl3 
compô: a ar:nad.a, t~n·.io em u;;~a. o~.:l.Stl_tUl- Ol. e mo o a 
aa.ti.lfuer ás exigenoias do sernço pubhoo, e de acoordo 
com os "Jrogres,os rcocntc:::lcnte realiz,\dos pclus pri::tci

a otenoias maritimas. 
c: :z:eontB.Il o eate p ano p11•0s molos or tntnos, 18 o 

é oom oa recursos votados nos orçQmentos aunnaes, a 
~&rinha de guerra do Im:>erio ficmí. em po~oo tsmp~ 
reduzida a Ulll tal estado ele fraqucz~, qne nao podera 
defender com effi~aoia a honrr. e in:: gáda~c do 
plli.z. -

c Depoia de uma gnerra tao longa, om. qu:~ üla. c~
brio-se dd gloria, e em qua concorreu bnlllantemen.o 
par.a ~ deeafi'ronta d_?s brios naoionaes o~enàià.os , 
os n&VlOII que tomárau parte na lu~ rtloolaem·Ee ao 
Bruil, e:z:igio.d~. alguns serias ~ o~stoso:; rep:.ros para 
a Sll!l ccn3c:~rvaç:.o, a outros, prlnCli'~>lm:Jx:.ttj .:l:> de ma
deira, icmedoiat~ Sllbstitu.içíb. 

c Nasta situ:1ção, que já ca coub3 de3crcvor D?3 
relatoxios da repartiç§.o a mau ca~g:l do r..nno_ ?as~aa.o 
e deste anuo chamando p:m:. elh -rossa ::.ttenç:1o, é de-

' ..l' • ... •ar da ~~;e,eraa ae'"'u vas me:os e:x:tra.oro~.u:Htrlos ps: s. or 
ganisar a marinha, d9 modo q~~e Mja se:npra, como 
até sgora um elemento de nos~a seguranç~ e d ·Jfe3a. 
Oa mais ~t~s interesses do Estado se n('bao ligados ::1. 
collocaçiio deata forç!\ n~ p::sição modesta quQ llie ::DIU'

cou o citado decreto. 
c E' Pensamento do governo começ'ir pcl:.'L construc· 

çio dos 'navios não encouraçados, não só porque são cs 
da nossa armada os que s" achão. :n~is estr3g::dos, como 
porque ~ão de custe> menor u l!ldispez:.cr.vel:J p:>ra. os 
exercicLs e evoluções navacs, de qn!l t :, !l~O c:>.:-C'c~m 
ngasoe cfficiars e ma;·inb.circs p:u ~ uz:. ins~ra ·:ç~o . 

u O total d;>a credit.:>s conc~diuo:; pars 0 (li:~r:! i ·i0 de 
1869 a 1870 monta a 21,217:690874.1. A d cs ?c:a feit•J. e a 
provavcl atá o fim do mesmo ex~:-cicio Cllcula-s-J cJ:ü 
17 728:205$982, que, comp~rada com ~qne llt\ rcc:!!te, 
ap~eseata um saldo pre.un:ivel d~ 3,5 l?: ·H>4S7ô~ 

cEsto saldo procede, O\Jm o.> do=Ye1s cooJ ectum:r, c.e eco
noa:ia realizada. em divera·)~ ~e•viços t: dN. reducção d:3 
despe.z11s, que a tarminllçlio d:s guerra fc!Uzm~n~~ :los 
conoed.eu fazer. 

c: J á no exerc'ioio e.nti!'ricr de 186S ~- 1869, t9n '1o a 
repartição a meu <:ar~" credito& abertos na im?or
tancia. de 20 719:82RS335, essa. despeza foi apenas de 
16 709 :1051825 tioR.ndo 'Cm 1.1r.ldo sujeito á liquH ação 
fin~ de 4 010:7228511, como tive a a&ti:sfação de i::l
formar-vcs' em mcn ultimo relatorio. 

« Collaidcrando, ?ortanto1 a ele .. t.da convcnie:::ci-l ac 
P"Oceder ~ethodi~amente á r_eorg >J.nis1ção .cr! n•Jssa 
marinha e a neceatudaile d.J a?phcn a Obt~ :;erv•ço ::cc ;:~r
aos e:z:traor.ii.narios qu9 p~rrnitt!i:o exeJnta-lo C\ m .s 
b:-e,.idade ic.dispensavel, sem comto.do im~ôr ao pa!z 
peudve aaorificioa, tesho s. honr~> ~e proptt·V<:s o prv
jeoto de lei, qo.e, de c.rdtom de S. M. o l::.!pcrador, 
ora su!l.:etto á T061!& approv.tção. 

l'ROI'OôT ,l. 

c Art. L" Fie~. a.b8rt) des~e já_ a~ n:in~:~r.~~ ê.;;;. 
mar:nus um cr~:<Üt.) ;-:z:::rs.o.·cL::Ia:ro .::.~ 3,;_,J <.;:·nOS, 
p4=a. a;);.;~ot.= i:. cJ::.~::ccçãJ C.~ :l.C.Vios cl.:: g~e:.·:~ :::!.c 
e~co1:.:~Ç~dca . d;; ~.:~c:::io ao :J!~c..> ou~~ ~ ;.;.i~o:.l !.:J~ o 
a..:cr~~ü .l. 4.il:n J.;.; l.3 ;;:.; M~lO C.(J ls;,g_ 

< .... ~rt. 2: i.-:~vcg:ia-ee ~:::. (i·jp :;.i .·;~:!S e::::. ~or::r&
rio. 

cc P..io d3 Janeiro, 10 dJ S"t~=b=~ ~c 187 ·~ -Bari!c 
de Cvttg ipe ) 

~ ?a. Pr.~5IDE:oi!E .~·-:cl.~~~; q,~e, s. c~r:::s.~.'?. ~: :n_.:.r.:. m:. 
C.·..;Yl.i'i CC..;l!.: l:l~·=~~\·a;:, 2. ?:O :;cst::i co po.:.:.::r e:::t:;:; utl·.-o. 

S Ex. !"e:i!'~! SO::! cc·!!l :.l~ !::! :::.:~ :;:.s form&lid.:.:.à.cs . 
_p_ prop~~ts é e~v!~C!a :iiC~,?ectiv~ co=:::isr2:o. 

1\EFOR:tU Jt::liC!AlUA. 

Conti.oá.1 r. ~· dit:c .1ssiio do prc.jecto r;:for:::r:~:l !.o di
v(lrsr.s disoosi~õee d;:. l<:>i ele 3 C.e Deze~bro C.lj lSíll, 
co:n ><~ emt•n<it~s ll?ois.C.a:>. 

O Sa. PnE2It>ENTE: - Antes de proeegt!i::.- o à.eba.te 
dest~t mntc~ia jo.l~o oon-rcni~nte (Ã ôr :i cama~a o que 
entendo em relação ás emenà.as cffett?cidas ao prcjec:.c . . . - .,. ....._ -
dido du ~:::us :..lu~crcs, e substitnido pdo do :.:1. 216. • 

Como a camara .sube, a mate:-iu. ue slg,n!:il:>S das 
emendas ofl'erecidns a diversos artigoG e puagr>!p~os do 

ro · ccto re:irlid C6 3 inclui da r:o n v ro ·e t · n de 
outras, porém, nlio fd soeita pela msioria das illus
tl'ads.s commie~<Se~;. 

A re!peito das prirneirst~ n ão encontrRrei er:;.b~raçc 
quando tiver lugar a votacíl.o; n:!o r.contecerá. ieso icerca 
d.~s sei'Undas, perquanto n~m a redacção, nem n :cume
ração d~lh$ o c~mbiniio cem o texto e numero dcs ~:rtigcs 
e parsgr•phos do :cevo P"Ojecto. 

Poderi:1. nesto ca~o julga·lll.a p:-(>judicRdns , :::l2S de
vendo ).s~o suwit11r reclznn,.,~õ ·s em occa~i!'io em que 
não é ms.is oermittido pô bs <le scC'or:io co::n c nvvo 
projecto, parcoeu·m9 convenient~? ex!Jôr d<'Rde } :i. :ni:J.he 
opinião sobrg es~a. qu~'stãQ de ord<:m, a~m de que os 
no.tol't's de;s e!J\eulh.s nã<) oootempl í!êa• uo ~·r<'J3Cto rc-
ferido as ro~siio h armonizar co'n a red:J.cção do mcs::::~.o 
prcjccto fe qui:ze7em so.~tenta-las. 

Q•1nnto a os erti gcs n<iditi~os ni'io te-cho ccvi l a e:::1 
consideta-los ~nb-ist,at• .. •, !lDlq.to n ã.J se rcf«. P .· .2,úg.-
nadnma~te a artig <:.s e pnr•gr~>phos do projccto q-.;c f .;;i 
reti:::ado ds discu~s:io . 

o Sn. ANDRADE FIGUEIU ( p ela ora.cm):- s~ b~::n 
O')mprehendi a t-:rplicação que V. Ex:. s.cab::. <'c dur, 
V. Ex considera preju1ica-la9 as e:nend•.s of"t:r :; cid.as 
ao p.-ojecto àr.11 cu:::::Hnbü -~s C.;! j t:stiça. civil e crimi.n!\2 
que foi reti:a:iv ~ H'.b::tituiào por \! S3u qne l! J H<! h:J. hoj ~ 
o;;m à.ic. OUSBi!o. 

Eu f.>;:o a S!.!::.!Clli :.n~c resp.:ito u::nn a:sti~cç:.'::) 2s na
tnrcz:: .;::s c:-::Jr.s: ::s e o:::: ~n ·i~ s a t:e c.s bcn:-:;G!es CC' ::::::mis· 
eü:s c:;nte:::pL::·S:o c:!! 5'~ no~·o ?~c-je~tc, essn» r eão ::lf.· 
tur ~l -:::.cn te Dr cj r::iicaàaG, visto .JU~ a vct~çno C.o projec-

h ' ~ . . • . • .. 
t 'l compre e:1~n~·~ a m :>.te: JR ·~O~;s!gnar..a ::euo.:1 : q~-1nto, 

porém_, ás e::::;en-izs o!ier.ecil~ s- ;.o _pr~;tc~o envia~::. :Ss 
..:o t::mlssv:s, e qr;.e est~s p l g;ar::o na~ a.ev<:r EE r ccn tem
iJl"~lls, e<EJ:~ cn:eodo q uo.: .::.ão se J·O~.e~ co:c.~ij.er&r .?:e
judioadr.s, porque ccutê::n :cst er1a Clst:::1c~a <1o proJeCto 
q-::~e Fe acha sctt:sl::n.:l::.te c ::::1 àis c-::s~ão ; c::::!Jc:-:a não 
te nhlio sido d:"e:ecida3 ncvs z:::n'::t~, .!:.lo c.~ ~er st:!?':: s t
tidas á vo~açlo ds essa, pc:q;;.• a ll:Í :> <P:;;:.~eoplaçii;:, 
pelss cv~mis)ões r.ã -J ~m2crt'l :.1. ~::s. =~j~!ç~o; r: ~ppJ~ho, 
pois, q~3 c112as c: :::.e n C.1.~ E e a~~ão co::j~: c ::s.~"ntJ c:::. 
di:;cuss:!o c:>::;. 0 ~!~j ~;;tv . E'te é ~ ?C::t:; c;p:t~l . 

As eme::.1d~s, pÔ:ém, a ::e~p11ito C!ss q•;.:>•s ~6 .!e b.s.ve~ 
do.vida forão as o!i::!r :-ciC.as P'':o hc:::racio d3p~:.ts. 2.: p or 
Mi~:~s-Ge,· :,..s no preje::~to qu~ se :ac'!:.s:v!l 0::::1 C.:sc uss:i;:: 
e que f._; i enviado S:l co~:::!i~sãe~, C.aa qu!I<:'S c -t as con
te)D.pls rã o r.lg::n:nss ~ ct:trr. s Z:::b : ::s q ue .::ão forãJ 
conW:I:?l••2~ ::. es:ã: OJ. ::.:\o ;::~j uC.:::sr; ~:.;; ~ S:.p p-::1.~~ 
que ::J.ãc. 

o SR. r aESIDE:'\T E : -·o q ::e e t:. c!ls!e fd ç u e n!ioJ 
sabia co:::o p·..1~e :-!s. ?úr i v, t eçã o e:necà;;.s q:.u·, ne::: 
na re~ac jl~o, r;. ~ ::;,. La .;i~ç:i: .::.ce a.rt:g~s e pa:agrapb.oc, 
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est~>vão do acoordo oom o novo projeoto que ora serva 
do baóe· á >:!.i"sJc'• "ão: como ox•-•mplo oitarei uo:na etllen
da mRndaurlo aupprimir palavras que, embcra ae m 
co:r~rem no novo proj•:ct•>, s?.o Heg1ndao de o:>t'.' '-'" , que 
ennYom t8.rubem t-u :,primír no sentido da oroBn:l.a , etc. 
Esta · e outrôs ·· emc~nd>:S~ não podem. deixar d~ ser re
fo:rn:ulaa p trR quo ae harmoniz:'m com aa dispo:;ições 
do mes·.z1o projeot•J , · 

O ~n. LNDIIA.Df: FJGCETRA. : - Ea Hz uroa dintineção 
que l e s ul~f:\ ··h~ rw.-tu ;. ezu. ch.s CO!.!õa::;: e emenda a que 
V. En. nca 'J a d.~ rdél'ir-se é d~ .jrd,;ru drque!las que 
tVl àB"em cond :tlf.}rnr pi~judic ·Hll!P, prnq~:.te fui t.1ontêrn. 
piaAt~ pela CO ~i~mi ~eÕ.,} , j ~ fe· fez f) br!l por tdl tl ; msn ha 
out~us pelr.8 qu:tw nfio se fez- obre, e quo não podam 
ser prr:ju-1ics.L1:H~ , àeven~ conti!ruar em disouasão c::m.
jundluhmt'-l com o prcj cto. 

O . ~R • .!>t>;NcA.R AnARIPE (pela Cird<!m): -Quando 
ss c"mmísrõJa d.e justi1:a mimim'l o de j u• ti9a civil 
recnbêrão o honro' o enc~trgo de rever o projeeto de 
reforL!la judiciuiÍàJ po r ella~ t;l!e~:ecido em suhstit1~ição 
df! pr_opm,õa do puder e:.:ecutiv,1 aprestntada ~r;n 1862, 
BxamtnAndo ::t 0 m~tmo tempo n.s emendas :lO a.1to p;,·o
j ~cto ofi'e::-ecidos no curso da clisonssão, afim de .qne, 
tOmHd~~ em co!u:irlerP.çiio e '' R~a emenàaa, visserr1 P.s que 

· oonvinhn r~ceitar, t·lr; mesmas commiseões procur ~tão 
sathfazer a iocn ui br. ncia, e entendê .-ão que o melhor 
m~io · d~ CO~'rb H_?OOde r fiO clr~ s ~.jo de~t9. eugu :. t~ c:q;np,.rs 
era tefündir o projecto com sa cm~ndaa aceit~vcis. 
Assim o l:zet·ão. 

Modi<icé.da a fórma do P\'Ojeeto pQ!a snpprwão e 
Relo :mgmcn;c de >~lguma> disposiçõGs, de oonfcrmidude 
com o pensün>cnto das en:endaa r,,.Jeit~veis , reduzirão 
tad.o " um r,ó corpo, que np~eso ntáriio á consideração 
da ois ~; oonlo bese da disonsrrão que tinh:1. de proseguir, 
e ao intdto de rcgnlnrlsar n votação das materi~s ante 
um corpo hurmônic;) do dó1;1trinns. 

A camJ>.l'll d,·liberou d"r preferoncià a esta projento 
aaaim reorganir;au.o, senda retirado o projecto substi
tutivo, qu'J f:ervim de cbjeoto dà dizca•si\o sté al!i , e 
que.já nao pód<J na ooo;s 'ão ilu vot•çií o liu"J. s9rvir r~ ra 
meio d.e oornbin:lção com cnJe:a~iiB q~.Hl ~~s com.rui& s(~es 
j~lg4rão 1:;ão dever s·er ~.caitsa. 

As e:nend~s contém numerosao c variadas matoriHs. 
As O.Hnnj ia}Õefl, aOeitl:lndo u1nas e re_ousando ontri

1
!S1 

cumpdão o p•·eceito de~ta illustre fmemblér,.; rrms não 
quer isto dizer que nquillo qne as borumic•ões não· in
cluirão :o. o pn-j 'cto UOI'O bque' F i> judioado. (Apo ja
dot.) 
· Ha; · emeuiba que forão iwluidas ·no projecto qrn 

em disou•sâ,, , as qua.ts <erão resolvidas por oocasiiio 
da votaçiiJ ·do rneoruo . proj e~to; ha porém outrae que, 
ombora ·exduidas do corpo de•t~,. devem todavia "er 
eujeitQs á d9libcaç'-ío desta augusta. onm<.ra ( apoiadojJ, 
porque o juizo d(W commüsões não é definitivo, 

A oum•n a pr·nRa qdz que ns oomrnistões, du,ndq o 
õen pnreoer 60 hl''l I'S emenclna, r eiluzi,;sem toda a mn
terin. em · d[s:cuNiã:J a uma fórma mais re~uh.r, recr ... 
ganisani{o op~njeet) dn 2oourdo Gom o.t emendm; j ulga · 
dRa aceitaveis ptlaa mesmes commissões, ·as quaer, assim 
e n-t~nd~n."o o rasnduto, as,im o otimprirão, vendo q'uo 
aliás procedêrão no. oonfon::oidgdo do pensamento da 
camara, qu ando •st~ per >•na ultima 'votação approvou 
o po.r-~car d"·" ditas commlrgões, que concluía peoindo 
que o prejeoto substitutivo fosse retirado da disoussiiio, 
e qnc e~t~ prosegui11se fiO bre o no,.,i projeoto. 1 

· Te!!do, portanto, o projeoto mud~do de fórma em 
parte, q1.wr n~. rcd,loção, quer mesmo a respeito :a,. 
met~ J.· if, , em Hlg'l!lS pont0r.;· embora poucos, é neoeasl'idO 
par» q P.e pl\8s~mo~ vota i oom aoP.rto em : relaç'iio ás 
·emendas lli 1 aceitas pelns oommisaõss, que os nob1~es 
deput~dos, :Au tores dellar<, as radij ão de- novo , com rela
ção ~os pontoa que qnerem reformar ou alterar; por
que, ao" oontrario, h!lverá· ·· inevitavel disoordanoia pa 
votação. 

A r~dacçii.o das emendas devo estM' ein harmonia com 
a re1~oção ·M projGoto, de -fórma ·que possa ser vota~a 
quálquer mntGria qne a oamarn queiu tomitr em oon
aider Bção, sem perigo de inextricnvel:confaaão. 

A:- sim,, poi•; me -parece, .qno todas as difficuld9des se 
aahnn\·õ r ssolviilas, des-de. que os nut,Jres das emendas 
~a ,0fi'ereção de nõvo com 'relação ao& .nrtlgds que q'\6· 

rem modifioa,r on alternr, on des ?,e que a mesa orgcrni
aar um tráballio que ponha as ma terias dP..s emendas em 
aooordo e relaÇ"ão com os diverscs pontos do prt'-jecto 
que timros de 1'otnr. . 

:!)'oi pnra estas pouoss observações que pedi a pa
lavra. 

O SI\ . J.a.\ "CJ O LniA. (pela ordem} fsz ~lgum!IB 
o bsó~ v~\ õ,s. 

O Sa. Cr..uz MACHADO (pela ordõm)': - Ent~ndo que 
as ~i fli cl!'!dc•Jes·. a :Jreaent~das pelo n"obre deputado nela 
província do Ceacá não ~ão invenoivei8 ; e que V. Ex., 
Sr. presidente, interpretou bom a dispo~ição do regi
mento, para que se possa tornar pratica indioande a 
maneira pela qual a oamarS~ pó:le vencer as difficul
il&deL; ~ppúrcriten. Por cer to que s camnra dos Srs. de
putaclos não remettau o projecto á illustre commissão, 
com aa emenda& que farão offereoidae1 no intuito da 
commissão tornar a exbibir o prajecto, oom a me~ma 
fórma, ao mesmas p?.l!ivraa, e tómente emittir juizo a 
respeito rln~ e meadas, porque então a•oommiasão apenas 
serviria · de tribunal consultivo. 

O Sa AnAuJo Lili!A :-Nem é outra: cousa •anão Í!So. 
O :':a. Cauz M' ACHAno·:-Dé maneir!'l:· que nada a oom

mi~são põde offoi:eoer defihitivatn.ent$ oomo o r esultado 
de aeu estudo. 

O Sa . AaAUJo ' LmA :-A oamara á que faz a obra 
effautiva. 

O E11 . Can MACHADO :-A funoção: qne o nobre de
putado prote:od~ dxr á ooinmía,ão não daria resultaào 
algum. 

O nobre deputado qu~r que a comnii5são emitta ex
pressamente o: eeu parecer sobre as emendas que forão 
offereoidas. Á o<,mmissão fê-lo de mali,eira aynthetica, 
deolaran!io que as emendas que, ne seu entender,devião 
aer adoptadas, estavlio incluídas no.projeoto ~ue,refun· 
dido, ~presentavu á consider~ção da casa, e que aquella>, 
porém, que '' com missão entendia que não d~vião ser 
adoptndu", ou pela i nópportunid?. de, ou pela importancia 
das materi>lB dellas, o que fazia demor<>r a discussão e 
votação dos pontos que Julga urgente ' providenciar, a 
commhoão deixa~a de as apreseJttar, sem com t udo con-
demnr.-l~s , · 

O Sa. G•uA CERQUE!l\A :-Ersaé a sy11thesa do pare
cer da oommiasiio. 

O Sn. Catz MAcn.•nÓ : - V . Ei., portanto, Sr. pre
sidente, deu-ncs o tio de Aril\dne para sahirmcs do 
lnbydntho, na phrsse. do nobre 'iieputado: porquo eu 
nlio entendo que a e po~aa qua!ific'ár de .anarobia o J'ro~ 
codimento da c~mara aos Srs. deputados como fez o 
nobre deputado, (Apoiados.) 

Tendo a oommissão apresentado novo projecto sub
stitutivo, as emendas que se referião tOO anterior no 
intnito de melhorar sua redacçã.o ou · de formar parte 
inte.gr.anto de artigos qnà far ão f>lteiados não podem 
aer s'utmoltid'e.s á votsçiic•, estão prüjti"dioada•; aqnella9, 
pol'ém, quo oont~m pensnmentos completos niio Ot~ão 
pr&judic«dse, podem ter votadaB oomo complementares ou 
auditivas ·(;Ó n ovo projeoto aubatitutivo que a camara 
prefill'io para eer o ohjeoto da disotlSBãó, preferoncia que 
não irnpo!ta a retir;;;da da; emendas dl.j. artigos de que 
fiz· mewçio. 

O Sa ARAUJO Luu: ,..... As emendas são retiradas da 
di&eRoe1io aaru vcta'(ão da oamara. 

O Sn. C11uz ~hcm."oo :-As emendas nl!o tão retira
das da discussão, apenas o Sr. preEiilente noa obam·vou 
que considerava prajudicailnfi nqu~llss que, prendendo-se 
a artigos 'do prr.j imto ··anterior, não tinhão mais l'll.zfio 
de ser, e ·era o:ii.veniente que ~eus autores na examinas
sem, e vüsem •e álgum, s'dellati, sob nova fó rma, deviiío 
ser· ofl'ereoidns d~ ' ·ácoordo ·com o · ~rojeoto sub~ti
tutivo. Em vista destas poucas ·palavras, aobo que a 
questão·' eátá ch;ra. 

O·Sa. ARAUJO LJI!IA :-Ciida vez estO: maia escura. 
O Sn;•Cnuz MACRAno:-N1io ee ,dedu~a do que acabo 

de dizõr Sj_ue' app!o•o ~nteiramenta o pi'ojeoto da com
' missão, e em devià.o tempó emittirei a , minh11 opinião 

sobre ell~,. ~nteo(fi ape.nas que devia,, zianifestar o que 
penso :\cerca dn .qrJo.stãó de ordem. 
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O Sa. PnsiDE:STt:: -A• VÕ.ita do que. expuz. susci
tando ea~a questão de ordem, e do que expendêrão os 
nobres d~;iutados que I!ella tomarão I:a!te, prccar~rei, 
qna:~.to !ôr oossivel, entn!azer os de>ClJOB que 1:!::'.\lllfss
t:iriio contândo, porém, que os illcstres autores das 
emeadai5 de que tr11tei, hajão de eceitar o convita que 
lhes fiz 'or bem da vote: ã d · R 

Tem a palavra o Sr. Gomes da Silva. sol:re a mate
ria do projeoto em dis~o.ssão. 

o f!lr. Gome~ da 8lh·a ;-Sr. p~e~i2.cnte, qusnio 
o - A 

projecto que se discuto e ns_ eme?d~s q~e farão ?fi':::~e
cid~:s não tinhsv eido rcmett1dos a c:m:rt:llP6ão de JU~:~:çs. 
ciTil e crimiÍ:.sl; mas des:le que voltou o proj~c~o EO 
dcbs.te, c a nche ocmm~~s:lo nEc r.ttendcu !'. nc:nhuma 
daquel:;:s emen:iss, d ílsC.e que nem :mP.s:IJo 11lg?maa das 
idéus con~ignadss no additivo q~H.• !'oi cfl'erccldo t con
sideração da cas11. pebs nob:ea de?ut~d011, repreS(?ntnntcs 
do município noutro e da p-.:ovin:::is da Bat!ia, ::::Q:eci:O:o 
a sua acquies::c:c.cia, ro:que jclgou-se at~ inconstitu
cional a. m"dida con 3a~::-:1d.a no addit!vo de dar z::::e;:so 
por antiguia&de aos juizes à c direito •.• 

• 
crime e !IS~· g11rar-lhe a punição; ;.6Je ter c:;..: ;Ec:do 
e 8.perfeiÇ0!1c10 ü m;,obina cia repres! ilo c e ::!:Ode. q~o;: O 

dclin:;.uen~e em nenhum c:.~o t:~cap;.; .i acçf..o i!.c,; t:i
buoaes. 

As pro;a.; C~ :l~ra o ind:cis.Z.o se h!io c'le cc~· :::::::.L,r. 
A r:oLcia que o !· óde p:::<·:a~ .. r sem re;.pc:a~~:b!li :::. ·~<:, 

or >ehor:.~::. ·- · · : • · .. .. ·,. ·· ... ,· _. •·--. 
o depoi:nen:o de C.t:t~; te., te:~ unl:a;, que ha .:;., t~.:o:::.
tr:u s~mj)re que o qUlzor. n:,o <i.<:ix.:;:~ êe od!:.cr t:::C..l3 
LS intcrm~çõ:.:s c . c,w.~o-:lJa~ qu~ c:~.-v _m &· • .!."'-·-: _· d:! ·b f.: C a 
C.enuucia; o :>rom'..>tor -,ubl ic iJ 1! .• c 
pe,~;a c.e IL\.:hii im i. o~t:l p~::o juiz ele '~Íl:::.itc : :, l'.. U !nl 
poii~i3 crg:lDi~hr:: o u;mr::erio, o j;.1i1 . .:=,::~::ic:p::~ :::.:.;:
prir:i J:lgu!!'.S lacnn& e profcri:·á c seu ce':::·H.ho d<! r-:-o
IIU:ld~ com rec t~:CfO n~c:n.:<..r: o j:a·.~ OJ jl:;i:l êt c~" ~ i~o 
qut: sust:utará o ,: e ·;p::cho em •·i, a .:a prc:.va t:o su~
I:la~io, :lp<rfeiço: nele c, qao n5.o, :,ti v.:: >-i~ól ;a;;-f~ it::·. 

A noausução tc-::n todcs e&lles n:..::i..:s bem co::::::bi.n;..2.~s; 
c a dc!'e5a 't · 

P~lc legish:ç:Oo ac~-c&l gc~a :".0 J::l:!!lOS aa :t::u>io:..- Lc:i
!;;lC,,. , •1o ma:or hht:rà.ade no ~u!h:.;. ••, cnto O presiddltJ 
elo tribu:::al ~ ' jn7 não prenunciao o incii:-iuà..>, ~ão 
:so buhilitca a ve,· .uellc um crimi~~'~o. !::.::Í:) tet.~ o sell 

. e r . pl'nhnâo r.~ s:J.etentnça~·· de um R obra 

no caeo i!e ter eese acceeso natural.... no su::Jmsrio de culpn, niio sPrn livre como crnvcm que 
O Sa. G.uu CEnQUEnu.: -Não· está isso no pn.recer. o s~ja; e t.:~dos sü-t>m qt.e idl.uenci~ p6de cx~r::cr ::as 

decisões d;, tribunal o m&gi traé!o quo o t>reeide. 
O Sa. GcllE! DA SILVA:-· .... e se 11r outro lado c;: • • • • • • ~ 

conaenoa-se o :tatu quo quanto · espbera dns no- noso, n sociededJ e a juatiçn eerão j:lensment-:: ss.tillfe:-
meações dos magistrados, cesdo esse moment:>, Sr. pre- tas; mas se pelo contr~io não tôr se:1Eo victima d-:l t:ma 
aid1mte, que determinei· não entr!ll' ' n:1 presente dis- perseguição injusta, cor:seguirá. ser- absolvido, apezar do 
cussão. Entendo que este projecto é defini?"o, que ne.ds. peso da ,;ecn~:o.:;ão 't Se o conseguir, oppondo ás prcvas 
mai!l se lhe póde accrescentar ou subt:-ahu, que elle uá ou indicias condcntados ccntra si rrotae irrecus~veis 
tal qual está para o senado, o que s6mente 1á terá de d~ sua inllooencia, o eummario da culpa foi apenas 
so!frcr na alterações de que onreoe para ser lei do Ea- um engano d". pcli~iD, que tó t:ô:ie ce.lfazer-se com a 
tado. · solec::nidr.de do jUlgamento, C.epois das Texaçõas do car-

Se eu quizeEiie usar da palaTra para discutir larga- oere!' e da justiça ! 
mente o ptojecto, teria,~e offereoer_algnmn emendas, Mas eu llão mo fsço cargo àe combs.ter t:s ii!~F.s dcs 
e uma dellas seria rel&.tlva·á formaçao â.a culpa. illu~tree oomcistües, Ilem de sp:cEentar emenda&l~ma 

Não comp.cehe::ldo que se ti~esso altet;!d? o modo desde uo o ro"ecto ,. t 1 

1 ossem ~>tt~nd1drts ::s emendas cfl'arecidsg ; e por i~so 
qne sa tiTesse aoabudo com o _proced.imento ex-:lljcio, não ei:tro em entras considen:çõ"s, Fmito-me ao qua 
que se interessasse na formaçao da culpa a pobo1at _o tenho ex pendido. 
juiz municipal, o juiz do direito que te:n d;e;:,..;s;;er~m:;a;;;l;:B,--I~-~P~e~ns~·~o~· ~u~e~a~er~á~b~a~ld:la~c~o~,~u'-"s~lq~u':· c:;'1~· ~e~sf~o!!r-;ç~o-::;. -;::;:t~~~---
tarcie preddent:l cio jary, e além disto o pr l!vo co.:ntu o I:Janif~star a:~ minh~s Lpprilh<;nr.õês. 
blioo, como denucoiante forçado, acompanhando toda Receio que eatas questões q:1e •e pr.end<!::a :í. crgani-
a marcha do processo, e não sa t:vesse ao mee!::O tempo saç::o judiciaris, sendo mal re:;olvid:ls, ~iio venhão trazer 
consignado a mc:lida de dar o direito áqo.elle que está certa. inql!ict::ç:io ;;;corem, i::-rit~çõ~s tu:-dr.s, prc::t:r:.cio 
aob a acçiio da justiça ac apteeentar, d~m da prova do grandes m,;.lea, FO~que nestas qne::~ões e~t.llo envol-
-:locumental pat'::. sua defesa, tambem a pr.:va te~!•mu- ' ·idos granc!<:s e lagiti:nos !ntere~ses que não íoo::':o st-
nhal. tenuidoa; direitos sagrados c_,. defesa quo se :aão rr.:r::n-

Sei bem que se disse nest3 en~a que isto seria con- ti:.üo, a a lib.::r~ade individual que EU ni:o co:J.sid::ro de· 
fo.ndir o plenario com o eummari«:_. Est_~ &!gume.nto vidamente amparada. 
porém não me parece procede:J.te •. nao crclo que c~~ ta Qnandc 0 p~!z pede reformas ampla& e liber:.cs, '!ta 
confll!Üo algnma entre o su:::1mano e o prooeliEO de jt:l- natur~ü que t'llas oo:neçaBScm pelo mt:lhoran:ento ~a 
gametito pel!l circro.m&tancia de admit:ir-so 0 réo 8 administração da jostiçs, como o iust:ume::J.~o mr.~s 
apresentar prov~ te~te:nunhal quando 0 requerer na p:,d:.:roeo da ordem publica e tam1::em a gllrantH·~ :r::au 
formsçito clã culpa. effioaz da lib~?rdade do cidl!tião ; mas ou r~,:,eio que a 

O Sa. GA.KA. CEBQuEIRA :-Para que dieito ~ opiniiio do ?ai:r., não satisfeita, responda a este prc jecto 
O ~a. GoMES DA SrLVA :-Para não ser pronunciado, com o in~xorn1'el- Non plaal. 

sa o procedimento fôr inftmdado. o Sr. cruz Màehado (.J.Itençao):-S!'. pr~~idente, 
O Sa. GA:~~A CEB.QtrEIB.A :-Isto impor~n o co:tb.cci- obeleccndo ao~ cictax:::cs do dever, venho de no'o occu-

mento f.nal do processo. par a trit.una P' ra ofl'erecc: á illastrEção t:a cs:l?r r<> 
o · ' · ob:c alguns ponto3 d:J ro-o proJeCtG 

cimen~ final do proaesso qu:md.o não h~ c:i_me, ou não sub~tit-.1tivo, c~fcrecido pelas ncbr€B cot:4mi~sões ce ju~-
~ 0 delinqt1ente aqu:Ue oot:tra q_u~m E<! m&ts~_ra c tiça civil e c: imi::al, t expô::: as cifficnldadcs qt:o n::.e 
zmmmario. 0 que se1 é que a pdli•na ar::::sd~ p6ae se- j)Brece terão de se der na pr!lticEo sobre &lgu;;:ms da~ 
questrar um indiTiduo tirar-lho toà.os o:~ me1os de de- dis~ c~i~ ões do Itlesxo projecto. 
fesa e n'nm bello dia c'ondc.zi-lo ájbarra. C.o tribunal; G ~ão :r. o proFonbo a ~ ustentar thcres ncr:::: ques~ões 
ahi 'como, conteoe sempre c;,m 08 denali:l.o~. se no- de ~y2:e:ns~ de org,nisl?.ç~o jndi<'Ül.riq; te ::;no psrl'. the~-
mo~rá cx:-offioio um advog2do que não accmp:.:1hou ~ , tro r! a~ m:nlu s Itlodesttu~ obscrv!i.çues o c1rcclo t:::~ ç".co 
ptocesso, e tem apenas de cumpri:.- u:n dever G,t::.e. :-. le~ 1 pe~ss illu~~'!:aà.~s com!!".in:ües :r; o sc-:x prcjccto; ~~T' ?.S. 
lhe i::npõe com 0 materi!ll preparado eó:ne:a~e no l :Jt;: - I p': as~ :JC.o a vitJts p 0 ::: a~gu::1s s::-tigcs ad<litiv,.,~, '·i f ~~c-
re116e da accro.sação o ;.elos pro?rics acousaciores: . 1 cidcs ::.o co:rcr ê.a discuesão, e:ni~ti::-ei pe: !'u::.~~.<';l~-

0 projecto nesta paxte pó de ter csl:u.lado :::::.::.:~ .- :n;:: ::te!lt o! mie h.: c ~i:J.ião ~cb:::e clgõi.IlS delles no s: ::Jt:c.o a: 
tudo o que respeita á E<-gurança_i?u~!lca, s.;::~:::e~:~ ::c.o l :0.~ ;-)p~:. -los. 
os meio• de que dispõe a autonc.aa.e !'S.::; C.:~;;;; ;;-:;:!;: :: O ne-vo p~oj ccto eubsti~utivo d;s iUu:t~e::; co:::-
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:missões r0nniila•, como se nobn offereoido não aatis
:laz :-s ·~r-:'i;:i~Õ~s do p11Ü, 1.1cm rr.e:~;Jno 'nrovideneia 
~obre ~J.:,;. UllS <~Ofi pontos que eU~G ti v .. rão e·m vista ra .. 
guh;: ; '·, ;.•c:n~o em q:J~ a •li~pu- içfio que lt e é rel~Ctiva 
~Ol1EHgn ;,_n ~-)~:1ns ~~on:u::n~~Õ~/'3 C\. i!l~rutiu. mnnii"cst:;.nlent-e 
·nm r\·,,; J.AJ~-.s~lrw:nt<:tJ C'~rde~~;:s f. St·.b.Jeoid .'B no rea .. 
:pectivn i::;:ecer que precedeu HO projeoto. 

P~ ·é~ •). :-l ~xhibir a demvn:: t ·~u \. ão d.ehtr~s proposições 
~110 :::~~a·J) c_-:! t' CU -.ei?.r syntheticamente, porque o meu 
fjc1 r~ :.to é t~~ze r u:n dis::urs ~"' , mns sim. uigo ments.ndo, 
~OnCOl'rE!r fa t" a que se Hj>r.;rf~içôe O projecto. 

Sr. presidente, creio que é cheg.,de o t< mpo de 
~f~st~lr a m•gretratura _das lutas politic<-s, das 0om
m1ssoes que •. e renCJvao conforme ao oscillações da 
~>pinião e •s cun •euicnoi• s politic~G e ndminiatrativaa. 

O mai~i•trMio r.dmiuictmndo ju<tiça aos povos deve 
~::JS(;I!l~.~·llflr·sc: a:J rocl.L:du no raoio do ocoe.no, que é 
<mpe.&uvr·l <:o PmbatG dEs ond~a, impellirlas pelo movi
mento r1c~~meontrndoUos Vt=!ntos. (Apot"ad·,s.) 

E: tem1:o que o rna~isttúdo oro>do p~rs administrar 
:)tttl\'" doxc de ser distrnbi.do de 1m~ miceão sablime 
~ara __ ~O!' c~llv_e;tido Oil1 instrumen'o principnl da rea
hzaçao ~" pc lmcs que sobe ao poder : ai! opto o pensa
mento ,. ,_, r:rrodac os juizes de clireito e dosembargado
Jes doa cngo• à e chefes de policia, e offereço como 
emcnd; ~o §, 6" do art . l" a suppressão da palavra 
-mag;et-"do3. 
.. Send~ 0s ch~fe~ de P_?lioía delegudoa do poder Plteau
:nvo, C")"' funoçoes seo de uma índole diversa de sue 
rnisEão, e v~~riaveís como varião as conveniencias s.dmi
niEtrativas ." .!.'o!itic.':.s, não pnraoe conveniente que de 
~aes cormt-l"'oes MJaO encarregados membros pnemi
:nente~ de t m ~oder que pela constituição se acha sepa
:r~do ao executivo, de um poder que rlevesempre e:s:er
mtar-se r a orbitq que lhe foi traçada independentemente; 
de .um poder, emfim, cujo• membros são perpetues, e 
:asatm perpetuamente sun mis>ão é j ><lgar, e já moia serem 
<il.ella arrr :a ·aio• para participar de funoções alheia.~ ao 
po~er de qu< são membros , funo\ õcs de um poder di
'1Cér§o,qne uno são de natureza judiciaria. ( ~poiaaos.) 

No art.l' §, 8' o proj,cto das oommi•sões determina 
~~e hajn em onda termo um adjunto do promotor pu
iJ!ico prop~sto por este e apprJvado pelo juiz de direito 
da respectiVa comarca. 

Tomos pensado bem, senhores , na im portancia da 
<ilespeza com que se vai onerar annualmente o co
fre do Estado cem s creação a~ a ·ljuntos em todos os 
termoa d?. Im~erio ~ .A ~tilidade CJ_Ue dostn creação 
de um m1msteno pubhoo tao preoano tem de resultar 
para n administmção de justiça no paiz compensa 
~ate mn:s:imo sacrifioio que vai pesar sobre o the
oom·o ~-Esta imtituição hyhrida, que importa. uma nova 
<D~mfusno e con.fu~ão Í;,t•l da policia com a justiça, tem 
~Ido bem considerada nos grandes inconvenientes que 
del!a hão de re>ultar 9 Nã" se repRra qne com a oroa
'!lão de adjuntos demissíveis ari nutum e nomeados sobre 
proposta do promotor pelo juiz de direito da comarca 
~:s:tincto ? proceiiimento t(l)-o(ficio, vai se entregar ~ 
esse l!la,:nstrndo, qne deva earnpre occupar a cadeira 
~ómmte áe jniz, cuja missão unica deve ser julgar 
n_ma arma perigosa e f unesta á liberdade, dar-lhe ooca~ 
n?e~. d_o •xpôr-sc ao contagio dr. s paixões partidarias 
~ mu1v1duacs, ~orneoendo ·lheinstrumentos apropriados; 
1>orque tnnto Importa tt nomeação e demissão, a esoo 
.lha dos novos lictores qu~ sejão encarregados de atar os 
pulsaR do c:da<lão sobl·e que tdnha depci; d.e descarre
gar a es;:·sdv. da justiça 9 

Pretem~e.ndo-ae BeJJ,~rar fl justiça da policia, decla
ra-se aboh:10 o proce<nrnento ecc-o(ficio, para que elle 
~6 tenha I1;1gar po~ denuncia dos promotores o adjun
tos. _üs. adJunto~ aao prepostos, são oreaturns do juiz 
de ~Ire1to; e assl.IIl conf~1·e· ee ao m<smo juiz que tem 
de ]ulg2.r a caus~ ? podar de por meio de sens prapos
~o~ ~:s:ercer o ;:rmlegto e:s:olusivo da denuncia, a base 
3lllclal, o ponto de partida do processo .•. 

_O Sn . Aun•c•11 AnAiliPE:-'E a proposta do promotor 
:nao t~m valor nenhum't 

0 - Sn. C11uz MAcuuo:-Eu responderei. 
Por este mo.d~ co?-fera-se no juiz de direito indirec-

1nmen~e o, pnvJ!egiO. de fazer instaurar o prcce~ao, o 
~xclustvo nas demlnO!IIB. (Não apotados.) 

O Sn. GA~IA CERQUEIRA:- Acha melhor que t.IIns 
sejão dadas pur iniciativa do juiz 9 

0 ~1\. DUQU>>'B:sTRADA TEIXEIRA: -Não 'se extingue 
a acção publica. 

O ~n Cnuz MACHADO:- Eu res~onderei a tudo. Ao ui 
dieoutinào, há de faZ81\ o- pspel dO rochedo no OCeano 
a quo comp>.<rei o juiz ainda ha pou~o: dei:rarei 9 ond~ 
pnssnr, e depois Oén\iuusrei; tenho bem. tranquillo o 
meu e~pírito. 

O juiz dd direito t em dirdto ile n'um mo~ento dado 
mudar Em todcs cs termPs <la cDmf'.rcn os seus prepoetos, 
oo acljuutr s , e com a maior faci lid•.de se a comarca não 
ti •o r promot~r eiiectivo, porque elle é quem nomêa o 
prometer intedno. 

Não ~a vendo o procedimento •(l) ·officio sem preceder 
denuncia do pro:Dotor e doB adjuntos, p6do inspirar a 
es~es ás donanoias que a pai:s:ão lhes dioter · as denun
cias obrigão •s autoridade» a instaurar o~ processos 
porque a autoridade não p6da deixar de recebê -las ~ 
forrr.u.;r os proceaws; c, por mais fracaa que sejão as 
provas contra o• cidadãos que se queira enleiar n'nma 
pronuncia , o juiz que foi o verdadeiro motor 'lo pro
cesso, de cujo despacho de pronuncia não ha recurso 
ncv ~.utos, que Bm virtude da reou<so neoessario esta
belecido pblo projecto lhe são remettidos, dando uma 
apreciação injusta, um vu' o~ no que lhe aprouver con
sidemr como provaa, lavrará n decreto de pronuncia . 

Assim, por meio ce seus !i atores, repito, tendo atado 
os pnlsos doa cidadãos quo designa para viotimas, Eobre 
~llaa descr.rrcgR :.1. espsda do. justiça que alei lhe con
fiou. Será o aipha e o ômega do prooes!o; por outrem a 
denuncia; por si a pronuncia. E é assim que se pretende 
dar garantias á liberdade? I 

O Sa. ALENc~n AB.ARIPE:-Isto é poetico, m:as não 
é real. . 

O Sn.. Cnuz MAcruno:-PoetiooY E' infelizmente real, 
e a triste resliil.ado o paiz ha da aoffrer. 

q Sn.. AaAuJo LrMA:-Apoiado. 

q Sn. Cnuz MACHAno:-Ao funccionario a quem a 
constituição confere a perpetuidade dajolgnr, a qnem 
a lqi conee d.e qnasi inamovibilid~de pelas diflicu!da'des 
da remoção, ~ifficuldades que estão na·rsziio dos OREOS 
mu\ to . restrictoa da lei de 1850, a quem parll a gene
ralif.r.de do! lugares têm-Eedecreta<lo meios decentes de 
eub5istenoi~, a quem o projecto concede privilegio de 
fôro em todcs os seus crimes, quer oommuos, quer de 
resf.onsabilidade, e por tudo isto como que goza de 
umn es peoie de canonisaçãJ tem.poral, não participan
do 1ia lei geral á mass11 dos cidadãos, a um fnncoio
narjo quasi inviolavel, oonfere·se para exercitar por 
meio da seus prepcsto_s o exclusivo da denuncia, do co
mes.'o do proc<csso, a el!G a quem compete .o faoho do 
processo, o julgamento definitivo I 

E nãu é isto confunàir a policia com a justiça 'f 
O tbinistel'Ío 'mblico não constitue nm ramo do poder 
executivo? CÔmo se quer que o ministerio publico seja 
nm1:1 emanação, um" craatura quo proceda directamente 
do podar j udioiario '1 E a denunma que produz o p:ro
cedjmento t11J-o(f;.cío não é a<ito do winisterio pubiicoT 
A q)lem é incumbida a policia ad<niniatrativa e policia 
judiciaria 9 A que poder pertence pela nos la legis
laç~o 9 

Jljão é no poder executivo 9 Como se con.fere uma 
grap,de attribniçiio deste poder, a qna diz respeito so 
min

1
isterio publico, ao representante do poder judicia:rio 

na ()omnroa? 
A policia judiciaria é incnmbidn na conformidade 

dus' leis: 
1. • Ao ministro e secretario de esta 'lo dos negocies 

da justiça no exercício da suprema inepecção que lhe 
perfanoe, oomo primeiro chefe e centro de toda a admi
ni&t:ração policial do Imperio. 

2." Aos pre,identes dss proYincias no e:s:ercww da 
suprema inspeeção que nellns têm pela lei de seu regi
mento, como seus primeiros administradores e enoarre
gad.oa ile manter a seguzança e tranq uillidade publica, 
e d~ fazer executar na leis. 

:&:ia a• grandes theses, ao pedr!is angularei desse mo
nurbento de sabedoria do gr11nde estadista brazileiro de 
aau'dosa mernoria, o viacond l dó Urugnay, · desse rrgu· 
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lamento de 31 de Jtneiro de 18•2; theses que farão e>U 
todas as phases do regimen estabelecido pels ccnEti
tuição, que consagrou a seperaçiío do~ poderes, snat~n
tadas pelos Vasccnoellos, Mrdas, Alves Ranoo~ a Euse
bios, que nos nevem servir de guias ·como g"rsndes 
interpretes da constítui\'M do Imperio . E o projeoto 
confundindo os limites dos dou& püderos oonstituoionaes 
passa para o poder judioiazio uma importante r •• ttri
buiçã" do poder executivo; qJlando as commisF.õas no 
Etu p<>reoer deolarão que o P.Bnsameuto cardeal do 
projecto é a separação da policia e d!1 justiça I 

Agora rea ponderei aos ap~<rtes . Quando os promo
tores, nrdadeiros agentes do mini•terio publico nomea
dcs pelo poder executivo, não denunoião, o procedimento 
ex-offioiv é exercido pelos delegado:, su bddegados e 
juizs~ municipaes, nomeados pelo poder executivo; a 
escolha d<llea parte de um centro, a quem compete 11 
<uprema inspecção do paiz; por conta de quem corre 
a rer-pomabilidade da segurança inc1ividual @ tranquilli
dade publica ; e que nenhuma ingerencia tem no jul· 
gamento. 

Tira-se de~te centro a nomeação, a demissão dos novos 
agentes do minieterio publico, prohibindo de rxercê~lo 
diversos actaaes ogentas, .extinguindo-se o procedimen
to ex-offioio, e éxitrega-.<e em oada pequena. ciroum
soripção territ<lrinl do paiz; a comnroa, Ho funccionalio . 
que ·é nalla juiz unico, perpetuo, inamoviYel, que goza 
de f6 .·o privilegi~do, e assim garante· se a liberdade dos 
oidadãosl 

O § 8" do srt. 1" do projeotp por si só enoerra ve
neno tão sublime que affeota todo o projecto; este 
§ s·· encerra uma tão grande ameaça á liberdade indi
vidual, queJaz esquecer todos os pontos beneficoe do 
projeoto offerecido pelijs honradas oommiisões. 

E quem são estE& agentes do ministorio publioo no
meados e demissíveis ad nutum pelo jaiz terrítorial, re
vestido de privile~io de fôro, de perpetuidade, de in
violabilidade~ · . Sa:o indivíduos R quem, vencendo a 
m6squinha gratificação annual de 4008 se ocncedem 
verdadeiras cartas de corao contra a liberdade do ci
dacliio. 

· Verdadeiros oonarios serlío semelhantes adjuntos 
qae. exérceráõ. fxclnsivamente o offioio de denunciantes 
pela mesquinha gratificação 11nnual de 400$, como 
instrnment011 do juiz unico e perpetuo de que emana
ráõ, een1 famliares como erão os do santt •Jffioio, 

. Bem consideradas as consequenoias desta disposição 
do projeoto, reoonheoer-se-ha que é umR temível es
pada de Damocles sobre r.s liberdades publicas. 
-nisse eu: já se calculou em quanto import•ria esta 

creaçiio hybrida, perturbadora do oystema, filha eapu
ria do poder j udiciario, exercendo attribuições que de
vem pertencer a agentes do poder ex:ecutivo, ~s do mi
nisterio vublioo't Custará nos 3.71 termos do Imperio 
annualmente 148:4oosoce 1 

O SR . Au:NÓAR ÂR.!.Iun:- M>! a crea~ão não é em 
todos oa terinós, é ónde convier. 

O Sa CRoz MAcnJ.Do : -A cre;ção é e'!l todos os ter
mos; no .§ s· do art. 19 do projecto Fe lê: • Haverá 
em oada termo um adjunto do promotor publico pro
posto .por este, e approvado pelo juiz de direito da co
marca respectiva. ,, Logo, h:nerá em todos os t~rmos. 

E' verdade que no§ 1" do nlt. 19 se ilispõô: c Igual
mente poderá (o governo) ubitr<r aos adjuntoj dos 
promotores publico~ 'uma gratificação não excod~nte 
de 400fiOOO arinuaes nos lug~res qnde julgfir oonve-
nienta. • · 

O que ee segue é que ha de haver adjunto gratuito, 
denunciante de g\açà G per gnsto, adjunto maia ba
rato. Que a~1xiliar psra a recta administração da jus
tiça I Que égide á li berdade do dd.ndno I Que presente 
ele gregos I Qoe inimigo no seio da sociedade l 

O projecto com sem~ l b ante dispoeíção, não obstante 
o muito que tem d" bom. aesemolhn-se a um pomo 
lindo na côr; macio na superfície e m•amo ssbor<'EO na 
côdéa, por~m quo eoosrra no araag1 let.hal veneno: o 
veneno e51!í nos a<ljuntos c•eado5 pela fórma por que 
o ~ão, 

E para que teta especie damninha se prOJilgu~ , como 
eõem fazer todas as espeoics damninbas, ainda o projeoto 
consigna no ~ 9" do art. 1" a seguinte dispcsição: Na 

TOMO .\' 

falta do adjunto do promotor publico, a1 1uas (tm,,b, 
~er1io exercidas por qualqu~r pessoa idonea nomeada pelo 
;uo.z da culpa para o ca1o esp~cial de que se tratar. 

As (uncçõu consistem em denunciar, oomo demonstra
rei daqui a pouco. 

O adjunto oreado pelo projooto é do termo· ha termo 
ds 8 f ;:eguszias, de 12 districtos; os subdel~gados são 
formadores da culpa; n'um momento dado têm alguna 
de _for.mar cull:'a n~s r.eus diitrict··s, o adjunto não tem 
ub1qr.linde. Ei3· ah1 os subdelegados tambem com seue 
r.djunt.oe ad hoc. 

Devo ent·.n i er quo as palavras (u>~cçõat pa~11 Q 1a1o 
upecoal cl• qu• u lralar não signi8oão outro acto ~inão 
a denuncia, porque, dispondo-se no ~ 8" do art. lO do 
projeoto prin:it1vo apresentado pelas oommiesões :-Nos 
oosos em que tem lugar o rroocdimento cffioial do juiz, 
os promotores puhlioos podom iater~ir em to<tca o& ter
mos do processo, não obstante haver parte accusa· 
dora-, di• posição que se encontra ip1l1 v•rbi• no~ 7" do 
art. 11 do novo projecto, fi ponderando eu na primeira. 
vez qne fllllei que, ,POdendo o promotor publioo nio estar 
no termo em que t1ver lngar o processo, parecia-me que 
esia disposição devia ser tambem extensiva aos adjuntoa, 
o nobre deputado de PerDambuoo, membro das oom
miseões, deu-me o seguinte ~<parte: • Não se quiz es
tender tanto 118 attribuições do adjunto • ; e () nobra 
deputado do Ceará, relator das oommis!!les, o seguinte: 
c Essas attribuiçõu devem ser muito limitadas. ~ Por
tanto, os adjuntoe são apenas dennnci&nteli. E fiiuda 
inais confirma isto o dbposto no ~ 6' do art 11. · O 
promctor publico, a quem o adjunto deTerá oommuni
oa~.a.qaeixa ou denuncia que ti~er apresentado, poderá 
ada!Clona-111 como entender ma15 justo e prouguir no1 
termo1 da formação da onlpa. 

As ant-Jridadea formador& e do culpa não terão o pro
ce~imeato ta> olficio, mas podem tS-lo por meio de 
adJuntos acl hoc de~de que haja réo preso, visto o art. 11 
§ 2' di•pôr que & denuncia seja offereoida dentro de 
oinco dias se o réo estiver preso, & menos que osp<re-se 
a denuncia do aJjunto do termo, e o réo se comervi 
preso até que ella chegue, distando a villa ou cidade do 
dietrioto da culpa. · 

E' verdade que o projeoto no art. 11 § 4' antorisa o 
procedimento t1l' oflicio por omissão do promotor ou 
adjunto, findo o prazo legsl; mas note-se que, segundo o 
§ 3', tendo·ee remettido ao promotor on adjunto a1 
prons obtidas aobre a exiatenoia do delioto, trará isro 
embaraço. 

E deede que não pnder vir a denuncia contra o réo 
preso dentro de cinco dias, a autoridade do distrioto 
lançará mão d·' um adjunto ad hoc. 

Não seria mais conveniente que a autoridade proee
desse,como actualmente,debaixo de sua responsabilidadr, 
tornando-se agente do minlsterio publico, sendo ella de 
nomeação do administrador da província, delegad<l do 
poder executivo~ 

E j olgiío &B nobres commissi'les que abolirão real
mente o prooedimmto ecv o({icio das autoridades for-
mndoran dn ou!pa 1 Vejamos. ' 

O r.rt. ll dispõe que fica abolido o procec1imento 
ex-officio dos jui:~:es formadorts da onlpa, excepto o 
oaso do § 4." 

O § 4• dispõe que se, eegotadoli os prazoe e.cima de
clarados, os promotores pu blicos ou seus adjuntoA não 
apresentarem R qlltia:cs ou denuncia, ou não offerece
rem moti~os juetiflcativc.s d~ faltu deua npreEentsção, 
poderá R. autoridade formadora dn cUlfa prooGder tii:J
oflicio. 

Obseno que 1 ó no caso do art. 73 do oodigo do pro
ceaeo é que o promotor, como qualquer do povo, póde 
npre1entar q·ueíxa; porque repre1enta o off~ndido, pes
soa miseravel, qu~ pehs suas ciroumstanci!ls não póde 
per~eguir o offenscr. Em toilcs os outrcs casos denun
ciu como r. gente do minieterio publico, s~gundo o art. 74 
do mesmo co digo do rr• cesso. 

O § 3' do pr•' jeoto diapõe que as autoridades com
petentes re!l"rottcráõ rog ptomotorea .publiccs ou setlll 
adjuntos &s r·ro•ee que ( btiverem st bre a txi&tenoia de 
qualquer delioto, atim de que elles proccdão ml f6rma 
elas leie. 

Ora, não se póde contestar que a autoridade forma
dora da culpa, á vista do disposto no art. U § 4"1 ê 

4 
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competente pua opte: aa proTaa da existencia de q nal·. 
qner ddioto 1 e r-,mett~ las ao promotor cu seu 
adjunto. 

E sendo caao àe delioto, cuja forma~~o da culpa.lhe 
com pit~, a autoridade, o subdale~do, por fi'X:em plo, 
trat~rá da obter prov;s de delicto contra determinada 

essoa, para ":nettê-laa a<? prumo~or ou adjontc, afim 
t' L • ., u ....... 

Se::1do ezsim, o que é que o prejecto dhpüJ 'f Que, 
obti::as ae prov;:!! da cxistor.ci3. de um delicto, CllfCrc
Ee a d.enunda. para organi~!lr o prcce~so. 

; " . ·- ... \,.;._ 

Não 8 '~rá a autoridade. que trntou <ie obte:.- as pruvas. 
contra slgu(;m p!lra t:1rnnr neces~arill a denuncia 'f 

Em que, pois, !icot~ l'.bolido o proc~dimento ta: o(ficio 
dos juizes form3dores ds o:llpa ~ Em poder come~ar 
es~~> p!OOedimento, em à.ever int-!rrom~t!-lo o esperar a 
denunola, !JSra depois continus-lo 'f Lo~o, o verdadeiro 
proceuimento ta:J·off.cio é tilld!\ e:>xercit1uil.o. pela suto
rid!'!de formadora da. eulpa, àcsde qu~ cll~ tenha de 
colher proTIU5 de um delicto co;.. tra !ilguem, por'iuo é 
quem rçal::nente inicie. o prvce~so. 

Em qae, pois, consiata a vantagem da anpposta abo-
li ·ã d d .. 1 . 

No art. 5" ~ 1• o projecto · põe ~r.e fique tambem 
extincta a competenoia dea~aa a.utordades para a pro
nuncia noa crimes commcns. Afim e;.., que o pena&-
mento das commiséõ:s fi 'lu b m ffer o eme 
para que noere5Clento~l!e- de que formarem culpa- 1 
para que nlo se ponha em queetiio quo o delegado o 
aubdGl.egado não lie;1o pritadoa da attribuiçiio de formar 
culpa, e e6mente do rolerir das aohoa. do ronuncia. 

o art. a• • o proJeoto estabe ace uma .provi-
dencia para que o individuo que tove a infelicidade 
de oommetter dellctos daquolles em que ee pó:ie livrar 
solto, e fô.r _preao, posaa sem demora .$er posto em li
berdade. Maa não ae cogitou do caso 'ém que a. prisão . 
fúr eireotuad.a em .fiagrante, por pessoa do povo. E pa
ra q":le neste caso 110 dê providencia igual o1l'ercço 11o 
!Cg::.:nto emenda: 

c: Art. s· § 3.• Aooreaoento-so:-Se a p':'ieão em 
flagrante íôr etr~ctuaaa por pessoa de povo, e :~~iio Be 
aob.::r proxima alguma dt.s autoridades mencionadas 
no~ 2", 6erá o preao apresentado ao im cct.,r do uar-

Pcrque, aesim como o inspootor póde formar auto 
u~nio rendeu tambem di- - f d d 

o inillviduo preso por pessoa do p:>'o lhe íô:: apresen
taco. Onde hr. a Il:lesme. razão, deva-::o da: a mcsm~:. 
disposição. 

No art. 9• ~ 3• o projocto diepõo: 
< Ain i!l assim n ão terá lugar a priaão preventiva, ee 

já houver decorlido o tempo da pro~crifÇ~O contado da 
data d·:> crime. , 

Eeta disposição, tal quttl e6tá redigida, ofrcrece dif
ficuldade na pratica. Eu compr.:hcn io o p!nst.mcnto 
d.:i! oommis .ü~s: querem qu~, t endo decorrido hngo 
tempo depois d:> c(,m:z;ettimento do crimo, se!:l que se 
te:cha f.:i tv procesEo, não se possa prender o réo que se 
a nrrsentnr p~lo mot!vo de ,;er iniciado em crime in
ati!l.n7- ~vcl, porque o lapso àe tcm ;-o como que o fa,oreco 
parB q':lc não seja pra o ecoíio depois de defini:iva fo:
mação da culpst. 

O art. 5í d •J codigo do proce~so diepõe qu .; 011 de
lictn; que :..ã) a imittt!n:. fiança e6 preacrov"m por dez 
an::os, Olitando o r'o p;:oscote no türmo; c o ::.:t. 33 da 
1 : • • 

... J .... 

:o:A.o ed:nittem f.ança só peecrr.:~ cm no tim élc vinte 
&nnéi~ , catando os ré.,B ausontes d e, t erm o:>, nu:.H Gm lugar 
eabioio à<mtrc. uo Imp!:rlo. 

Os Sa~ An.At"JO Lnu 1: GA.:>~A CcnQtEmA trocãc 

O :O:n C tt ll ""JA.CHADO : - T~r,ho tre~ hyíJOÚt>oC:6 
pa:-:.. of[{.; : ::cc :- ~f: co :nmi~,Q~ ., ":! \l. Er. ,~c~r:~ q.1~.: m t{!"
~!.J :~ :::: · 1-, :;. :!:(;f.;nn t·~r r0 au . 
E,~l!u io ·s r•:v.~ ~3 ; ·~ : 1! · :> •; :D l 'tg:, r .n:i•J 1:~bHo o~ 

I ú= ~~ ·· ~ :.? I ;u _),- :i,·: ?. ~~:i rn r~ n~ r: pr·.:~~ ~ _:v c <; :u t Jn: ~o al · 

C_~ - /;~~~~;j~;~o ,~" .. : '/,:;:~l~~~"';,/~,~.';~~?~r ~·.E~~ :'~1 l~~ 

liata de crime; qual. é o tempo contado da data do 
crime para a prescripção 't . 

Para que o tempo seja d-ll dez s.nnos, é preciso que 
em processo de informsçãc Ee v.riBqne que o réo re· 
sidio aonstantementi3 nc termo; para q'Je 6ej& de vinte 
anno~, é prt>ci~o. que em procee~o é:e inform~:ção se v.:ri
fique que c réo c:stevo íórs do tarr:.o em. lu ar sabido 

o o mpeno ; e, se pé o proccrso c m o!mnção 
se verificar que o rén n::o retid:•J no termo Dem !óra 
delle em lt:gcr s~. blà.o dent~o do Imperio, Dão ha tem
t:O &lgum de prescrifÇ~•: , póéle se:.- preso, e depois pro-

" • • . 1 o a 1nqtar:çao e 
duas tectcmunhas, c::nfor::r;e o cisposto no ~ 2.• 

Pcrtanto. enio que em vez dss p~l&Vr<!s- tc:npo da 
preecripçãc-, J!Orque não po3em ser e::lt~:õndidas juri
d~C-' l:lenta seniio ncon:;panhdr:r: da conàiçiio e!eeoc:al 
da re{,idcnei<. no termo, p::ra que c temt:o sej~ de dez 
anuas, cu da res!a.encia fón: do termo em lugar sabido 
dentro do Im.:)crio, pnra que reja c1e Yinte f.nncE; cu de 
se achar fór::.. de Impelia, ou em lus:~.: não aabido, para 
que Dão h::<j:J. te:::~po algum de prc·cripçl<o, ueemcs aa 
11ma pbra~e que nio impotta prejulgar a prl'acripç::::o, 
poré:z1 que exprime o fs.vor qc.e Ge quer fttzer; deixemo-

... - : . .. 
o § 3• do modo seguinte : 

c Ainda aesim, sem culpa formada. niio tcnUugar a 
priaão prevantiva, se já houver deconido o t·. miO de dez ' . . 

Nãv fr.llo em prescripção : o· ré o que se apresentar 
depois de decorrido o espaço de de:r: anncs não pcderá 
Bir p~!O senão depcia de verificado o crime pelo pro-. - . . .. . 
publioo ncmeados pdo juiz de direito para .oB termos 
~obre proposta. do promotor publico,. com o nome de ad· 
J'Clntos, está claro quQ não posao admittir a aboli\ão do 
prcoedimento lt& officio cos juizea formadores da culpa, 
pro poeta pelas oommiBslleiJ, eem aprese:otsr a necessaria 
oegal'liaação do minü.terio publico; e como tambem 
nii? aprezento esea organisoção, contento-me com o que 
e:zastCl actualmente ; o promotor exerça o ministerio 
publico, e o delegado, subdelegado e juiz municipal 
p1·ooesaa ta; o{ficio como até agora; o proponho que aa 
supprima o ait. ll e todos c&stue pnregraphc,s, que são 
ccrol!arios da crer. ão. tcmeros10 · · 
to; ch:.madoB adjnntc.s; e e pensa deixo subsistir, e 
aceito como uma rt'liquia "proTeitavel, o ~ 7• do art. 11. 
em que eo dispõe que noa. cases om que tem lu~llr o 
procedimento offieial da · ueti a os rom · · · 
po em 1nter'flr em to os os te:mva do prooeEso, não 
obstant'J haver parte ~>ocwndora. 

E de proposito Co::J.scrvo esta reliquia
1 

qnc na :minha 
opini!ío é preciosa o aprovcitavel, para "'itar que as 
partes o:n crimes ~rs.ves se ajuste:n com o fim de e.rted.ar 
o lDinisterio pu!>l•co, e, em p;ej :~i:z:o do conhecimento 
da 'edade, doponhão tastomti.Zlilas menos infJrmndu 
para não ee obt<;r a prova do crime ou do delinquent~, 
porqut! entiio o promotor. virá em auilio da ju~tiça1 o 
cGnco~rerá para que so ucscubrr. a verdade em toda a 
6ua laz, a· o processo não se torno uma farça aj uetada 
entre ae partes para illudir a ld em vantagem da im· 
punid .. da . 

Eu niiJ sr,u thí:orÜtfl , r.on apena11 pratico, e a mi
nh ,, pn .. tiou ó quem ::::Je :>uto: isa n e:::ittir cstae wuito 
moclcstss reficz:õr.:11 c duvidas. 

Vozt::s : -E' th·.orista e pratico. 
O Sa. Cac:z: MACHADO : - N ão pOAIIO deixar do dar 

::nii s,gradecime;.:tos ás commis~Ges por terem rctiredo o 
art 3" C.v 1.e•1 ro cc~o rin::itivo c ouc s· d n -
oa j uizes de direito de com ;: rca 'filO facto impcriidc11, 
dura~tw :;. ~e~eão , de e:r.ereor outrab ~ ttribuíçv~:~ quan~o 
CLti v .. ssem na prcsidcnci:! do j ury, o que in: por ta Ta dws
pcja-loR d; t :das as ot.tras attribuiçüc~ O:D grli.ndc parte 
cio tempo ào anno. 

Devo tRmbc~ a~rr.d(:ccr i:.s C\.. JI:r:; ib.ucs por ha,crum, 
em ~i , t•l dali conducn.ç·Li uó a,-.r..,~entachn na ca:-~1. pelo 
:a ,j ·, ti ·::..::ift]i; tiç :.W U:C:. b:-·"~ (•H-;Ci Oj.OtC.dv1)

1 
f·Uppri · 

miuo :;, dib,.C bi'(iíü :, ; bitrc r!~ q U'l pela priocira vez 
!lp;;ar•··::c n nco ~n:.r.<:h C« kr,::.: : . ~·i: (l ~::ui-:::su;a, conk· 
ri !}c.; a<; j :.i;: c·: .: in,it :õ 0 ! I) : c: <lc n;..;lli ~:car GU:mco ] L~ 

~~'~l~c;t~- ~~~r;:·_:i{';,·;,: .!:.t;" ;, J · rU• ~ tl _ r pr ;! ': .- um r<' <; 
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T!!mbem não deixo de ag~ad<?cer ás - eommi:.•õ~s ;>or O '2n. CR.t:z ·MAc'lAoo :-Não é pot:Oo, pnque é o 
hnercm retirs.do dJ pu·j,:o:o s. cii.:.po,;ição ·qu3 con~>ig- t~mpo que a lei de 3 d·J Dezembro ds ao juiz a guo que 
na.va a p~rcmr:çã·j•dos·.reoursoe, o quJ i'Ilpor~va nu.lli- muitas vezcst~m d 'l estudar as ·:a~õe<: e dc(!Umentos do 
fict:r a g~::r.nti , do reours'J ne::<:ss :no csta~.:lcc~dR. pelas reooucnt~ e do · Teoorricio para ·deci.:lir a ·o::. nas, ::ara 
m~sm!:s oommissõ~a, f'Njudica!!.:io c • ydtems qc.o en- es.ber te deve ensteotar <. tnu ·de~Lã' ou reforma-Is, e 
Lucê ão deve· ::dopt:.:r, pe.r:t qu~ o d~cret~ de P"OI!~lll· qnc t'!re mesmo áa vc:z;~s do mandar tir::r· rr:uled~ de 
cLaóm'J~. te pr~ ··!l:zi~~e o:ieito.,; jar!di. os dJ?OÜ de c ;a- e !ls elos aut'Js 14e · ul re.;i~o arA funãamenta.r 

rm,a u. ?e o J .. ~r- porpe UJ, fl_?ro;::n ~ç~:> que se ~!!-~va ao:~ capacho, q·1e sejiio juntr.s !!O -prcaess~ à.'! recuroo. 
n~> ::.ereora ou an ~ ;--res~!l~:'. (:lO offiCH\lr::- c:1te f,·Jt:l úOS Mas, "m!im, s1 o nobro deputado entond.e que o prazo 
at; tos 1:.0 juiz ad q:u.71, ou ,.J.o r-r~..-imcnto ao juiz a quo, dt:! cinco clias é p~qu0:10 1 ·dê <e :naiJr prszj, n:cs um 
;> que Ee <Lris p ~·r o!:>Ets.culos i:: de='~!l.ie!!t.:s G.;> vonta- p~ozo fixo, dcr modo que os prooesi50B niio -6 ne!!: co:no 

"'', - ..;a·J ... )rr o r .. -~urso ne- esqnccz'los no escn~ orto o Jt:.Iz e a1rctto, e pc,;: (a~e 
ocw;rio iut~r:;oõto nos p ·oprio3 !4utos, com:J aotu.:!l- mo:!o se prolo-::gaem as prisõ!ls pre-ventivas. 
mc:~te o rec-.1rso vuh:mta:io íntet"Fosto em trasluuo. Uma comera. calclllada de alguas dias é ba!tsnte 

Esta dis?osi.;:lb do proj ·oto primitivo ·,contrariando o para produzir o ef1eito f~InPsto de prolongar o enoar-
peussmeoto ~se c ·m~i,sões;;daria em reEult-.ao que o ccrni:::l : n~o do ·cidt.düo por mais sds m-:z~s, t.-mpo que 
despacho de pronuoc\:t, conl'1tierado incompl~t'J 8':!!11 a co ordinario -decorre entre uma e outra sePsio anDua 
c-onti.rrna.yão· do j :1iz p~riletuo teria de produ:dr todos do jury n&s comarcas, e tu-lo que f6r preveni:- o arbi-
OJ eff'eitos juridiooa, n suspeu~ã'> de funcçõ,s publicas, trio 6 uma garantia, porque o arl>itrio está em toda a 
do vo~o · pa6Pivo. e s nccus~ ç::io j •dieil\1. partJ, é ama o<:'Jlecie de a!' malefico que está sempre na 

Filltllment9 eg~~deÇQ áa corumis~ões por terem atten- atmospb~:ra dE.cia.l, ·que oirculDda,cpenetrP. em todas as 
di do As cc.nsidel'f'ÇÕ()S q11e of1ereci a reRptito da confusão i ns~ituic;õos ·aooiaes; e c§· precis:> que oa fnuooionarios 
e indisoriminaçii'l da fisn~s. provisori11 e definitiva. publicas achem na lei o corrt!Cti•o, e -o··e:dadão nella 
-0--p.ro.jt..c.tQ-a~a---aatiefaz perf6Hsm4ennt~e~. :~pKJofl'r--eoeiH<les----~ss~e!---;--etl:ln~e~on!l't~r'>!a-.olt'llp,r,reM8~e>!'!"vt;alltõl'iVwo'l-sltluitlfli:tJreel1ieH:n~t;ee., ee-1astssJsitllmHetsstltattbe~lei!(C~ictdoo---

o:::nheoo que a fiança provisoria é Ilfi'J só aistincta no o oorreotivo peh lei, e sondo o juiz pessoa em que se 
modo e na presteza a~ ser e«ectuada, como Do tempo presume prJbidad.e e b.onrad.e:z;, Eiesoppareoo toda a sua-
de 11'118 duração, ~· nao competente para oouce:iê la o pnita do abasó, e i quanto p6de' f.:z Jr o legi;Jad'cr para 
abefa·dt! ·poHaia, delegado -e subdelegado, jtliz· ·de-di .... --+-~e~vtri'ttllal-·ll~ ,..___ ___ _ _____ _ _________ _ _ 
reito7 mnnicipd e de : paz, ainda quando 11ão aeja o ·. Chego agora a um pc.'nto·do ptojtrot~ qtie nã' ·pude 
juiz. formador da c~lpa. c_,mprcheneer perfeitamente. 

Proaeguirei. Eu havia ponderado que a lei de 3 de Âa oominiósões, no seu prcjeoto primitivo; tilihão 
_ _ _jDl!e~z~e~m~b!Ir_Q,o ,_ye~n\.tld~o.J;mll.iltCM&d~-trra~z~tMJ~IlO...~;l.Ol:relúe.,,....Jl.Q__!---c-----e:~~·.g~&clo o prinoipio de que·a appellaçio do pramotor 

recorrido; no jaiz a quo·, ·é·pai'a'1f'remes1Sa do ·reourso ao · · publíno ou da -parte· otrenc!ida, ''pot · ·falta ·de formulas 
juiz a4 q11tm, assim oónfo ·para apresentllção do ptO'fi- etibsta.nol.aes do>proeJsao do1ury;·· não sliEpendis· a · fxe-
mento 'PrOfArido pelo -juiz ad- quttn -ao :jniz a qu?, não cnçíio da ·aentoilça dt abaohição; o quo só''prodnzia o 
marco~ prsao dentro do qual .o juiz ad q11.trn devia dE&• s!Psito da aririullnção do prooeSIIo' no íaterl!s!e da lei. 
paoharo reoano. Eu reolamei oo:lt.tl!. esta ultima parte da diep011ição do 

Ora, se as e~mtnia~õea entendem que o reetao é meio projeoto primitivo, e quanto á pnmeira -parte . ag-radeci 
neoesss;rio para verifbar aí verrlade da ex\8tencia do ás oommisi~O!I por terem prop!)sto a,rsvogação deste 
delicto, tt de qtilem por·elle é ·respomavel, para dar-se · ponto· negro· da lt.i de 3 ·de D~bro; quo -entregava 
por compluto o · proees!o', pa:ra garnntir a liberdade do ·a liberdade ao oidaàiio; ai nela depois de llbtsolviçiio ana-
oidaiiio que é· trazido ante a policia j~diciaria ·afim de nimo, -Ro oaprioho da 'parte que ' queria · ·cons:arvar 
napoRrier por um facto que ae leis incrimini'io, ó pre- na priaão por mai~ tempo o a·eouaado, "rratisf.; zendo asaim 
eiaofuzore11ae l'8oun6 off'.::otivo,e o mais J?romptamente, a uma s.ixlio, Msentimento doodio cóbvencidamuita.a 

o-,cupar n tr:buun., p~ra em n'lmc d~s libcrdc.d•!a 
b!icna conjnrer a r.o~ ::ça do!.i adjuntor. 

U :11 Sa. Da::rot.:TAliO :-0lll 
O fn Cnt.::z; M.v:Juoo:-Eas~ll admirat;lí:!~·riz;nnhns 

:ci\.> ~oiio eat!1lnhnvci5 di. part~ ·<laqueiles qn•1 ~fim o r-ri· 
vilcgio do fôro, ,, qnc ett.ndo collocaco!l em :'(Gi<;:í~ tiio 
blG•IdA 6!tio 11lém <!o ale:mee doa ndjttntos. 

PBrn ttn!1r n m·:w:~onadn la~una o~crcço on:P.nda 
neer~P.oentaüd.O 11.0 ~ t • do art. \2 qn., O!! r~C'C:'!-Oft terão 
àncididoa pelo joiz ci~ diraito J~ntro do prazo de cinco 
di11e, cornadr;a do rccdbiménto doe a'fttos. 

o ~a. C.&.:"PIPO MJt:OOilE6 :-E' rouoo. 

dn !t i. 
Eatu rnzó '!I niío· foriio ntt(·nni !ao pelas cor:rn:=~iu~Ceto, 

que no ~ 5• do art. 12 do proj•:cto auh5titutivo ru?IO· 
dn:c.c1.n o priucipio de quo a appell~ç:\o tó pNd '7. o 
of'o!to da. nnnullllçíio do proccF"B-J por intereftee da llli. 
Quanto á primeira parte, B'l C·)mo:i~~vt>s no projccto 
primitivo riac,rão la~go, e no qar. ec CiSC'lt·~ VJ ~árão 
cstr11ito; naquclle se dispunha que o. app•·l111t;ão do 
promotor publico on da parte c:frcn_didn. IJâo auspcndia 
a· cX'JCUI'ãO da rentcuça ~b~ol~:tona; neftl', p:m~:o, 
1 o ncet'c;cJntoa--c·xceí,lto noo cri:ncB c-..1jo mll:d:no da 
P3D;& f~r glllét, ou·. pryio oom . trebulbo por 20 ~tnne~~ 
ou me.1a, e priaio 11mpios ~p'ltaa. 
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De sorte qne, se_ slg~nm,_ac~u~~do po~ qualquer C.~s~:a 
otice; da cxeep:;o.ao, t or t>. o~~ ;·,-l·::.o l'.ln··s qu'.! per ;..e Cl
são unani .!::e do j ::ry, c qml per essa de.:isãc c pel- s de
b!lttl.> ~t1j:i. i:J...:.-nt:~mvd q"le tU!l inn:>.:-e:;.::ia é t;; l! .rt:r:> 
oumo :.. :n·cve U..> bril:Ca.-':e cc:::I:o u ~..strclla C.o c{;J, 
elle ficar!. c ·. il·e; .. :-ad.;:. na pris:i0, ee e ps•·t: n:.v.; ~~:i cu 
o prc:r. o~or app·'U ::. Eotr<t1.nt - a appe:Isç:;o do j njz 
de ,: i:Eit·), q_ne EÓ t~·:•; Jugo. :: q:.1r.:J..':o o j;:;y prc~cr~ 
de~.::s:o EO ·~r~ " p:::nto p:ln..:ip:,l cia c: usn, oont::~!l.i a 
evide:J.cia \los deb~te~, c'!ep~i:n~n~;;a e -~rov<.s . pcr:nte 
elle a ;) ~.;;:s~nte.dos a elh ·ao r;cm du·n::1a me1s ~ave 
m~ . .i.; revc~ti :a de prtSil!Ilpçõ. ' da ::ccrt0, e que c ;! ro 
~O~ :l. :;- . E-?CDS'.b:lidd .·; d ' j .1iz d o uin.i~·l' , e ::1:';0 á CO!llO 

a a.a pa":'.! Ctlj'" !nt-:rp. siç:io é d.-pen-ltn'.C u~;iosmc:Jte 
C.e se , <: :·oitrio e Eem r-'spot:sabilidde legal :;.lg:.:ms, 
!~g ~;}do SlS c::nnmi~tõ ;s prOFOc' IL no § ~· do m cl!mo ar
tig) .• u~si~otin3.o nr,a cri:n r; innSauç~õv~i·>, é 'I"CJedo 
pelo' xesmo § 4", alnda nest~3 crime a, se a dcci~ :i.o nb
solut·)ri<~ f0r una!lime ! Em Tc:àllde est! .:oufrcnto filz
m~ cr·:rqu·~ a ~x ~ cp',!ãon5 J se refere á pti:neizap!lrte, 
isto é Jl::J.:iJ su ;. pJ!de :-se por C,J.UHl d~~ &pp ;ll!lção d:i 
perte' a e:s:~cu):io ela Eentença elo n'!:lsoh·lção. 

(Ha dit:tr: :JI apartu.) 

O ~1\. ALE:\CAB ARA.nJI':: :-A excep)ão re!ere se á 
ultims parte . 

O SR. Cnt:z MACHADO :-E!l qui~ chegar a este pon~o 
~ • I 

rectamente, talvez o man p~nsamento Dão fJ&l>e bem 
oompr"heud.i lu. Soa conservação do appl;jll<.do na prisão 
é c:utra a l~tra. do proj~cto1 ~>egue-s~ <i.U~ a c::tCQpção 

O Sn. DuQt::E-Zsrn.~DA TEIXEIRA:- A' não e~peD.~ 
aão d s. o:. c ~~~o. 

O ~n.. Cat:z \.f.1c1UDO : -Inrw;! Se a phrase -e:· 
oe~to, c:J .-rd.;;e·c.: á !l::;o ~u:;:e :::;ão .:c. ~::xeouçãa <!l 
ii--DtPr:Ç :!. abs'>lut ·ri'l, ~"t!'' ll se que qu!;ndo e~ trs.ta.r C..oe. 
crim '~ ( Ujo r; . ~:xi•uo d•:. pena tõr mcrt.,o, g :Iés, pris:'c 
C<' lll tr .. bd 1l0 por 20 ee O!'!i l5 .o n'l. s ~ rric,ão !i'!!p~e~ 
!'~rp ~ tu.; , ho.v·~nã.c O;:":'f:l !,·ç1o d ~. pt tE: 0'.1 do ptO~O~Ot', 
Ô ren a~solvid.o cc-ctim:.erá n'l p!i>lío; pc-rgo.nt~ : Par~ 
qutJ 'f 

.. !:. :- -'~t~e!lêa o r.cb:~ ê!ep~-
taito p :-:J. c r cu, o:;. 

O En C.ntz M ... CIIADO: -Oh I horr.Jti ão-so casco~:.
s <>qoa:..loí:t; que til o 'f I 

O :3n .ALE~CAR ARARJI'E:- NKo, S!>th·Jr. 

O ~n. C11rz ~!ACII.A.o"o : -Fn~::i-:> ntio sei a q-cecni'Os 
alJud~ 0 D•:.bre CC; ·t:t!lCO. 0 réo levado 80 t ribonal (j 
por d 3 1:b1clvid.); r,. r-arte r.c~ns::co!a sppel!a, e, em 
virtu le da-cxcez:.çiio-, a senten~~ absclntoris fica 
suapcusa; m ••s persistindo as nobre3 comroisEõ~s .:10 sett 
propcaito ue que O tffdto da nnnullação do procCS!O é 
BÓ !l.v bt~re:;ec da loi, pergunto en· Par~ qut~~fiOO:IOIHGI---
abso:vido Dt! prisão s2 elle nãJ t-:m de ser snbm~ttiio 5 
novo julgame.::.to Y 

Creio qo.e e;,t.Ju argumenta:1ao cem n:.u:ta lesldnde. 

a ~ . . . : . 
aanullr.çio do proees;o, por meio da appe:lação inter- O Sn. ALE~CAll ARARIPE :-0 nobre deputado tem e::: 
posta pe'a part~, ser eómente no interesse da lei. E' mito o p:. jeotc, tir~ 2.s illaçü ~s. 
como ente::.J.o o ~~o parte do illw:tre jnri~cJnsulto :::Jembr;> O Sa Cauz MACDADO:- E' o que eston fazenlo. O 
d , ccmll!is: ii) u um dJs m:.is co.uspiouos autores à.o :é.> ubbolvi-:io fioad ainda reticlo 11a o&.dêa, porém &<lm 
projco•c. fim le~al algum, porque a annullação do procosao1 quan.· 

(H a. dit:trsor a.parter) do> stj '1 o Ieault~do o.a appellaçio interposta peh parte., 
set:\ E.Ó zn i.otc:-ceso da lei. 

O ~a . C'a-cz àhcnA.DO :-.1 exoepçii:> et tablllueida nos Se n e:z:copçio refora-se :i segtlllda parte, i6to é, tt 
crimes, cujo maximo fôr pena de morte, ga!éa, oto., ser o c!!'d\o da nnnull.Jlção do proce6so sómcnt'l na 
cu te rdero á parte ~:m q_ue se trata a~ 1u:nullaçãu do interts~· c da lei, neste caeo o réo absolvi:lo é pcsto om 
proo~sso ser e6!Dent:J no mtoreeso da lei, ou l·efe•o-se ! Iibe:dade, ainr!.s br.vendo ap!()llação da p!!rte nos cr:-

_ __ ...!n~!~~~' _.E.B~:J.;.rPl:'..~~-n~s~ã~o~c~a~e;~:z:~e~ou..,ç~ã~o~d~n!t._.!!!BC,.;n'!;tot!õt:""nl'fç~;~.~a~b.,s;.._.·l,..u.,o~n~·a~,---t_--J<m-e~&1imo da pena fêr merte, ete • porque a 
cn s n=bas as partes. E,oolh::-!e •. Ser· me hin auxilio excepçü.o niio se refere á prim·:i:a parte - exe~ução d.& 
uma res?csta, para molht'r continuar, e 6e não :r.e é sent.,.nça do al>:olvição-; mas, referindo-se á sogund.&, 
dadü j !ligo-me antorisado u deduzir que não houve ~m segul3- so q~o ne&tes c~imes o ef!'cito. da annullsçiio d~ 
pensa:nento c;.ocorde sobre est.J para ra bo .:o · rv ecto 
e q'De o& mem ros n.s oomm!s.ü ;s niio o tivelii.o qu~nao oausa a prooed~r-ee a nov.> julgamento; c o projeoto é 
o sub jcrt:\·êr~o. omit~o, nii.o estab l~oendo i&to expressamente come 

O ~. GA:~u. CEnQt:EtnA :-O .a<,brc da pu indo niio está con.ll~1 i0 .ue~essad<J da exoe P\ iiJ do principio da annul· 
antoriea:o a concluir isto; nã<J soxos o'Jr!ga!cs a laçiio ser no intare&s!l da lei. . 
!eepc:dcr em a_?artcE. Pürtant<J, ucsta acgc.n.ia hypothese, isto é, da ~:xoe~ • 

ÇtL.) rt:Jferi1·· 611 á s~:gunda parte, é ooneequent2 que olar&-
0 :::a . Cnt:z MAcnADo :-Pvr certo uão são cbrig~dos; mcn1e so estAbeleça qnil a ~x~cução da sentent;a ce 

mas cu peço <iU~ rc:;pcniliio. abbo!v ' ç~o não i C SUdPen<lo, mos qu.:: a annulla1·ib da 
O ~n. Dt:Qt:E EsTnAD.\ TEIXEin.l :-0 qt:e é que per- proce1:~o impcrtn novo julgamento, cu póle i:llporti:.-, 

g-.1nta '? 1\l o trihunal su r crior entender q ·•G a falta de fo:-mula.r; 
foi sufficicnto para prejudicaT o 'Primeiro o ordene.: 

O ~n. Cnrz ~"A.cnAoo :- Já repr;ti a minhu per- novo julg~mcnto . So s cx ·~er-?;'o refere-se a ambas at 
guLt '· parte3, p~cnda-~e a 11mbas as oispoEiçõ~s, isto é, tanto :i. 

O Sn. ALENCAR An.Anti'B :-Nú:> temos comprclu~n- não ez:ecução d:: ECute:ç"L de s.bso~vição, ccmo ll limi· 
diclJ bem a r.t;a &rgumontnção. tt.çií.o do efl'cito ~s. 11nnu\hção do processo no interctet 

da ki; ecJ~:uo s·~ qu~', trstnnilo-Ee de crimes cujo mexilllc 
() Sn . Cnt:z ~hcu.~Do :-0 nobre dopatndo membro de pena !ôr mvrtc, ctco. , havendo appP-llsçiio da Fll.tte, 

cliv~r,;:c!lt~ <l::s com..:J..:.is~ü ~~ CvUllJrc!J.-~ndeu-:. pc~foi- não ,6 0 1éo é ccnsc:-vt>do na prbão ... 
tamcr::o. 

O Sa. GAHA CEnQt:EillA:- Coco é 10té hoje. 
O ~n . Sot::zA REB :-E' e:z:n. to. 

. o ; - Perdão , csto tt ferindo .. 
• R Rt:z · ACIIADO: - u:lvonropeti r c'Ot •nv~z. I fODto. E'contervbdJoxé.:lnaprisüo,havcn1cappcllaçiio., 

O r>rcj•.~Ctl,) diz: : "' A !ippclla';ii:l do promotor j'>'l· I c tam boc a annutnçii.o do processo ncbti!B cases Dão é 
blico 0:1 da pn:'t<.J of! !:ndida pn ! :l t;: cc formt:.lar.< eubs- i rG n 1 i:; tercSFõc d :1 lei E ec não é só no int ~rePBI! da lei, ( 
t11nC:::cs do processo do jmy n::o 6!1,peod~ a c::ccuçio 1 preci8o qnc a8 Do broa c cmmisrürs consignem o seu pe::-
da ~ ~ ::lt'!::J r;a de ab~o!vição c só prodaz o c!í"ito da r.::- \ saml nto mni~o cl: rr.mGr.~e, porqne, ccmquaDto niic 
:1u1l:-.r;:i ~do jH'occss-:> por intl'rcasD da l ei, c::copto nos 1 pr:me p:>r juri~coosulto, esto:1 certo qua na pratica e::.-
crim~~. coj 'l mar:imo da pena ~ú :, m >;te ga}é: , cu prisão l ccntn;rá ditfi~ul :indc ar:;;· CJçiío cc•t·~ ponto c c projoct-; ; 
com tubalh 'l por 20 anoos ou m~is, c priailo si:n,l.,a 1 nioec poderáaabcr,rc!erindo-ec ncxcop~!i ) 8 llmbasag 
perpet~a . ~ \ pnrtes do paragra pbo, qu::l o meio do rescl1ê lB, mci-: 

Perg..;nto: E~:~ :c-:.:z:c ~p:o-ro~.;rc·e:J á primeira par~o I quo d ';V:J e·:r cont:-::ri c' á reg ra prctcri j"ta no pHj~cto. 
-n~·J &o r ;><:::d~ a c::.:<Jcuç~0 da sentença do abso!Ti<;ã J- l que o cfl'cito à!\ cnn~:llsç iio do ?tCClliliO em ccnaeqc.cn
O:l ~ •cg;.:nila;---e eó prdo j uz

1 
. o e~fcito da nnnnllaçitu do I cia de llp;:cllRçi.o

1
dn pnrtL• cu do prJmctor publico é t•: 

procesa'l po: lll~llrCl'al.l a CJ-1 QU. ll ambas a& p~.rt·~5 'f ro: i :ltc : ~S! C c!~> c i. 
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Portanto, · pdato qna eu não concorde o oro a exoep
ç!o que ss nobres commiseões estabelfcê ão no projeoto 
substitut.ivo, e que não h~lia no primitivo, excapção 
que nem ao menos exceptua o caso de nbaolviç1o pol' 
decisão nnanim", que será uma arma fornecido. ao 
adio e ás paixões má' , visto o desenlace 1la queHtiio, 
Tisto o acoordo unioo f<OS>ivel, a subsistir" dita <-xce r 
ção, ouso offerecer \<riJa redaoção, com a qn&l esce Re
cordo ficará perfeit11monte traduzido. 

O Sa. GAMA CEnQUEIRA: -E' preci~e enteniler o 
projecto com relação á legislàção vigente. 

O Sn. Cnuz MACHADO :~São proposições geredo~s; 
é prEciw descEr á ansly•a, e entilo vel"ificar-se-ha n no
ceesidade da emenda que ofl'ereço, que é o r~sultado 
do estudo deste ponto do projeot<~ ihs comwi<EÕ"a, com
parado com a legisla~ão actual. A ewenda é a se
guinte: 

« Art. 12 ~ 15." T ransporte·-so-exoepto nos orim~s; 
etc.- par\l depois da palavra-absolviçno . 

< Em ve~ de-por interesse do, lei-diga se-para a 
bem da lei serem responaabilisados os emp1·egado~ que 
dirão o a usa ás faltas de formulna su bstnnoiHes, raoo
nhecid~& pela relação, e se procederá a ill;vo julga
mento quando o tribunal, attendendo á id luenoia dellas 
sobr•3 o primeiro, assim ordenar. >> 

As nobre3 commissões, havendo diminuído as p"nns 
dos crimes de furto definidos nc~ ~rto. 257, 258 e 260 
dõ co digo criminal, quando o valor do objeoto fôr infe~ 
rior a 100# . estRbelecêrão que nesses crir.uts teri<J. !llg'r 
a acção da justiça. publica por denuncia do promotor 
publico (ou do ~eu adjunta) não havendo .P~rte acou
sadcra. 

As oommisslles na discussão darão como razão desta 
dispo;'ç:l\o, que os crimes de furto da maior monta são 
punidos em virtude à.e prooebsos a que dá lugar o intG
riJse das partes. prejudicadas; mas que a a partes tlio 
diminutameuto prejudicadas !ug:ão doa inoommodos e 
desp•zas do proce1so, e de1 te modo ião-se avezando ao 
crime estes individuas, que a antiga kg:Hhção dcno
minam-laà,õea formigueiror-, o oumpâa que a pcll
cia, correocionalment• os punisse. 

Não jn1g} neoassario para isso que se dê um gdpe 
no system11 do noeso cJdigo orimiual, erguendo á cate
gari !i de orime ·publico os pequenos furtos ; mas para 
qne se obtenha a correcção delles, podemos estabelecer 
um meio termo, pelo qual nem a punição do crime 
dependa de aooul l ção particular, neru por isso que vezsa 
sobre objecto de. menor valor pertença á classe dos 
orim~s pnblic~s, oo~ exclusão do de maior valor que 
ovntinú~ a ser particc.lar, e não de aoonsá9ão publica; 
·ne&ta sentido ofl'ereço esta emenda : 

<< Depois da palavra-publico-, diga-se : -a reque
rimento da parte pr.1judioada, quancfo ella não queira 
aoonsar. > E ~uppdma· 53 o resto do pnrngrapho. 

Porque, quao.do a pl\tte entenda que o snjaito niío 
merece perdão e ceve ser punido, basta requerer ao 
promotor publico,. e este oro virtude dess~ requerimento 
estabelecerá a noção da jnstiçn. A prisão ooneccional 
fica dep9nilente da solicitação da-parte prejudicada; é 
um .meio termo. 

As commÍIEÕel estnbeleoêrão no 1\rt. 14 1'1 2' que o 
processo e julgamento .ds8 cansas civeia do valor de 
maia de 1001 até 500/1 competia !<o juiz maniuipal com 
appellsção para o juiz de diroito. 

Nã<J e•ton resolvido 11 elelar a 11lçada dos juizes de 
paz a maia do que já forão elevadas, porque sei que 
no interior do psiz h~t lugares pobres em que a chou
pana e o campo de uma família não têm valor maior 
de 1008, e seria entregar todo o meio da !llimenta
çií.o deesa familia 110 arbitl"io de um juiz de paz. Acei
tando a alçada de 60/1 do jniz de paz, porqne emfim 
~á está estatuída, so não mingua-lr.-hia em r~lação aos 
ben; de raiz, nãe posso aceitar a disposição do projwto 
maroanlo ·o minlmo de lOOJ. Aoontaoe tambem que 
no interior mllitas vezea toda a fortuna de uma familia 
pobre consiste em um campo e uma choupana que não 
valem 40Pf1, e não so deve sujeita-la a um julgamento 
tio peramptorio. O.frereço, portanto, á consideração da 
camara a aegninte emend·a: 

« Ar~g9 H , ~ 2. • Em vez de-TR!or de mais d$ 100/1 

até líOOS-. dig~-se-cujo valor maxiJio f6r d~ 200S om 
bens ch r&iz e 400S em teue moveis. • 

Proprnho q<le se anpprirna o nrt. 18.. prrqne tem por 
fim marcar fiij • lçadaa. Desde que no art 14 tem-~~ 
dis posto sobre a do juiz madoi pal com •pp»llnçã(l pnra 
o juiz d~ direito, pa"" que repeti Jr, ~ E o § 2' diz r er.
peito á alç~rl n doe jtúos a,, pEz quo re eleva de ~OH, 
q•>' é a aotur.l, 11 100$. e não d.e•ejo r.ngmenta-la. 

Portanto, eete artigo é inteir•mente diopens~•~!. 
N•J srt. 19 suppl"imo na pahnas- qne não forem 

magbtradcs-, para i1" de nooordo com o pensr.m~n to 
qu•J enuncioi da qu~ cs mllgi<trndos não dev<m enoar" 
regar-se dr.! comrds!Ões gd rtinUrntivnB e politicaa da 
chefes do pol i<:i~. 

Eata en:eni!!; não é &enã:J o resultado a~ outra que 
a pr1ced~u, o sobro a qnal fiz olgumas ccn&idemçõe~ . 

Supprimo os §~ l" e i'.' do art. 19 que dizem reapeito 
ás taea entid$dea-odjuntos-; porqoe, dês de qoe n ão RO 
admitta a crenção d, 1\•s, cesER a razão dEs,Es pe.rsgra
phos em q•1e se lhes marca ordens.do ou grstifioação, e 
tempo de predicam, nto. 

No§ 2' aooreecento à pdavra- exmcido - á do
effcctivo-, e tenho l'Bzào para fazê · lo, porque nelle 
se dispõa .que o exercício do cargo de oheie de p.licia e 
da sub9tituto do juiz de direito por 4 ennos habilita para 
o cargo de juiz da direito. 

On, o substituto do juiz de diroitr, segondo o~ 3' do 
nrt. l' do pr0j~oto, sene por 4 annos 9 Pócle poucns 
vezes ter sub; titniJo P.c propríetRrin, e não é nzoavel 
que por isso se oomidere tão aziuha habilihdo para o 
cargo de juiz da direito. E' este o pendamento da 
emenda, plla qual ~ccresoentR a palavra-Efl'cotiTo. 

Quanto ao ar t. 20 § lO entendo que, -autoriaundo-se 
o goYerno 11 imfôr rnult~s até 2con no regulament0 
que der pera fXeoução de~ to lei, e prisãJ até 30 diM, 
tem-se coLca dido muito; não é preciso que e~t ,1 prisão 
8eja até 3 mezes. Reduzo, pois, o tempo da prisão de 
3 mezes 8 3u diils, e suppdmo finnlmeute a paluvr~.
oivil-, po1·que estou rerolvido 8 dar ao ~ov€rno (niío me 
Iefiro Eómente no mini<terio 16 de Julho, e s:m á ent~
dnde-governo; trnt• mos de uma lei permanente que 
pó de ter demora na snP. execução) e. faculdaae do con
solidar as n ossas leis ~ re~ulamenlog relativos ao pro 
oe~so criminal, porque d~tão de 1832, e não ha at não 
o tmbilho, embora bem importante, de colleccíonar, 
coordenar, diffcrençar as mate;::iliB por oupHuloa, e sepa
rar a parte ruvogada. 

Mas, qr.auto ao procegw civil, não me é possível dar 
essa faculdade, porque importaria dar ao governo de
legação l<lll pla parn lfgi~le r sobre materin oomplfxa, 
im~ortanto, da muito alc~noe om rdação aos direi toa 
civiJ, üelegaç1b cujo uso talin .de produzir nm trans
torno immenso na pr&tica e costumes dos tribnne.es do 
paiz (Muito bem.) 

Tenho dado as razões que mo lavárão a spre;cnter 
emenda& ao projeoto substitutivo das com missões. 

D'6ntre os diverooa mtigos auditivos oll'erecHos pelos 
meus honradús oollegas, entendi que devia aproveitar a 
oocusião pRra ~xpender os meti vos p.or que aceito alguns, 
que provid.:noião sobra alr-umao erpeoien raai~, alguns 
ponto5 igualmente reolHmadcs pela opinião do paiz; e 
po.iendo acontecer que se coneirlen><sem prejuàicadc-a 
esses ertig~P, tive o trabalho de aproveitar os penaa
mentos dellea do modoqne entendi melhor, rednzindc-os 
a sete st tigoa additivo• para serem oolloo~doa no ca
pitulo das disposiçõss div~rsas do projacto. 

< Artigo . Ü> officios de j ostiç:a se1ã > providr.s pelos 
presidentes das provinoias, ob5orvndas aa 'disFosições em 
vigor sobre as condições e modo do provimento. > 

Porqunn~o, d<ale que se imere no projPcto uma dis
posição.para não ~e deixar trr.shdo de justilioa\ÕéB f;itsa 
em qualquer juizo, solvo quando a pnrte ' J pedir; d"sde 
que se trata de antorisar o3 t"llellii<es de notas afazerem 
lavra~ aa eEcripturaa por . escú>ventta . juramentados, e 
regula -Ee a dbtribuição dell os, não é. muito qtie ~e 
sub~ mais sito tratando-se tamb~m de outras disposi· 
ções r~gulRments res que tarll!em a h~ilit'r o joj<o da 
administração puhlios no interesse da administmção d3 
j ustiçB. no pr.iz. 

Entendi, rortanto, que esta dispo6ição, que a d~s· 
oentraliimção adu: iuistrativa recls m~>1 não era estranha 
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a out1•oa contiilns no projecto, que po.rt~nois :i' mesm11 
família, e shtisfaria a urna anpirr<ção que tem ~ido o 
ecaumpto d·J propo<ta5 apresentadas Em differentes 
ses~õ s. 

«Artigo. A prüão ·por f"ltQ de p•gti.mento de custas 
não excederá de tre5 mezes. • 

E'· outro •wtigo que offe.reço, r~(ra não acontecer que 
slgumas pessoas que, üalct!lac;do m~l as ruas posses, 
vão propc.r· dem~.ndas em qne àtw.iõo pt·evet• qn~ f'Ode· 
rião S'~r- Ví.~ncides, não Eof!'rã.o longo enca.rc~ram.ento, 
em prejuízo muitas vezee da aliment,ção d:l família, 
que depend•J do trs:bnlho ile seus bl·aços. 

E assim, crd-iqüé a ·pLmição oi vil rn~rcacla pelas leis 
contra aq,1ollea que iutcntão dame.nrLs injustas; e depois 
ae eaquivií'J no pa·g«ménl:o elas cmtns a qua derão causa, 
é bastante dtsde que ·não exceda a 3 m€zss ;·o doman· 
diet1 qnereonsar pag.r ~.3 custas fc~rá bem punido. 

E, como ·as commissõ~s r,ntündêrão qu.e no projecto se 
devia ahers,r'os pontos do codig·> crimiml, jnlgusi que 
era tambem oooa!ião de se restituir ao tribunal do'jury, 
com v~ntagem :la punição dJ culpado e garantia para a 

'sociedade, o julgamento dos crimes de réaistencia com
·prBhandidos ria primeirA pnlta do art. 116 do ooi!igo 
áríminal, e rs de tirada de praaos c bancarota, que pelos 
~§ 3'e 4' do art 1' e art. 2' do decreto de 2 de Julho de 
1850 são julgi!dos pelos juizes de clireito, 

Se o julgamo:i:ltó'do crime de retistenoia aefihido na 
primeirà parte ·do ·art. 116 à o oodigo criminal foi tirado 
do ·jiuy ·e· dado aos j>rizes de direito, pela suspeita que 
pairava ilàqnel!a e peca de qna o principio•d:a•autoridade 
ainda não·e!tsva bem firmado no paiz,- e que os· tribu
riaoá populares não of!'erecião garantia ·bastante de 
julgamento ; c :eio que estl ·suspeita deve ter i'!'esr.ppa

. reoido gyand'o' 9, autoridade hoje com o seu véo abriga 
tatitd que : qmsi 'abafll (ri•adaS:•, ·e ninguem; apezar 
disto, dei::n de·raspeits.-la. 

Ee, porém i· o julgamento dos orimes de res!stencia 
dá l' pnrte daq><elle artigo foi tirado do jury, e dado 
!\os juizes de direito por ae entmder que tra:tando•se de 
erdene legil.es'-e juiz'es oumpetentes envolvia questões de 
direito, eu, init<'jlonho a exceN1ío que 'ainda' entlio se 
estabeleMu,' pcrqne na 1' pnrte <a trata do crime 

·quando a diligencia não se effe.otua, ou· quando ell'ec~ 
tuahdo~sP, ô ·ágente,encrrregailo del!a é ferido; mas 
ria :o• parte trata·Be à.osse ·crime; <qusndo· se effeotna a 
diligencia e 10ã~ ha ferimento do agente. 

Logo, cs motivos farão a gravidade do caeo, a suspeita 
que pairava· ds' qua· a autoridade· não 'seria bem consi
derada pelos tribiJ.naes popul~tres, e não P.S questões de 
diroito;·porque ·neste segundo casoltambem é p1·eciao 
veri5o2l' -a legalidade d> ordem e a coxpJtell'Cía da 
autoridade. 

Pvitnnto, não farão as questões . de dirêHd que 
actuárão então para se tira~ o julgamentó dos ctimes 
da·primeiril para ao jury; porque, se essa rnzão fosse a 
qua prêdnmiuon nessa ao to hgialativo, r1evia támbem 
prevàhoar em tala\Jãn\ 2' parte do art. 116 do coi!igo 
crimiml. 

E' tampo, j)ois, de restituir ao jnry o julgamento dos 
crimes da 'resb• eucia, bem 'Oomo da' tira•la de presos, 
que peln mesma l'ei de 2 de J alho Ha 1850 foi arrancado 
a esse tribunal e' dado ·nos Juizes de direito; e, final

. mente, o· da bauoàrota, que não Mve e~{ mais julgado 
por j<>iZ99 q11e e<tejão s.dstrioto8 ág prons escripMs, ou 
á existenoia de fórm11las estabsleoidss no codigo do 
commercio1 q"e como tem cminado a fallir, e· sirn por 
um tribunal do consoienoia. . 

A baniJarôta .será sem duvida melhor avaliada pela 
cciücii;noia drs jnraclos; o individuo que, ae smber que 
não .foi infeliz om negocias, que é um. estellionatario, 
rtni fí:a'ildulébto, 'qn~ tem c!Ípitaes oóeultoa, que pre • 
par\Ju _éomtó&s 'os visoa de nutlienticidàde e formali~ 
'lindes Com'níerciaes' urna. escripturução ~ara salvaNe da 
pu~iQií;?leg,al1 n,.ão)?g'rur~ seu int~nto; na cons~iencia 
do JD.ry se enéontr!lra.o raiO de luz qml'esclarecera todas 
e.:;aa tte\<!la'creililas pela 'astucia; esea eecripturaÇão não 
o Falvàn\, e' 11 conilejna.ção aerr. irifellivel. . 

Se porvontúra a ·oonsoieiicia 'dos prejnizos ctii1sacloa 
pela fráu1o, a que se procure' dai: as feições de o'àsua~ 
lidade para s~ evitar li punição, não actuar sobre os 

j~JJ~a~~ntoa. do. iury ll!l~ ~p>lldes, é'! dadas, aliÍlevero. á 
· ·, c!i'll!ti'a' qtte eilla ntltn'llril: nas· 'Ôuftaé ord'à.des do Iirtpeno; 

a Toz dos prejtidi(ladoa, a rnina da fortuna das famílias 
em benehci·o de' um ho'rn()m que não foi infeliz, .pbrém 
que é urn fr'1<udnlento~ dhegará ·ao psço'1ínunici!i!ll, ao 
tii:'bunal' da villa, ·e este ·atteriderái'• ás queixas dóS' pre· 
ludicados, :não será 'Índiffsrehte eo'êStado a que a:·frau
,dülento reduzia ·as f~;,milins, e ~ne ciuvirliÍ a séntença 
de su:r. oonilerõ'naçãc. 

Estou convencido não só alélll ele cónserv~tr-sli"'inal· 
temdo o grande principio do jtilgarnento do cidadão 
por seus ·pares, colllo para qae nã<i oreaçll\ a onde; da im~ 
punid!!de, quo é preciso que o jülg<tmento da li~notrota 
seja restituído ao tribunal elos jura·ios: Eis o artigo que 
o'tí'ereço ao 'exame e á oonsídei:àÇaó da eaniara: 

< Artigo. Oa crimes de re~istenoia compnlhenàida 
na .primeira 'parte do' art. 116 do oocligo criminal, de 
tirada de presos e dé banoarota, serão julgados pelo 
jUJy, ficando revogados os §§ 3' e 4' do art. r e o 
art •. ~· do decreto n. 1562 de 2 de Julho de 18150_. )) 

E, se se tfàtasse clé legislação oo!Ílmeréial, eu iria 
além; s~ria oonvenlentci que,,~in<l,a quando a fairencia 
prooedeése da infelicidade, se .desse algum t~mpo. para 
aprencler-s~ a ser feliz, disp'ondo·se quê li rehf\ÇPita
ção não fosse ir.riroedíata, que se próhibiase a.rehabili

.. taÇão po~· um certo muilero d\) 8lliJ.08: era um correctivo 
'effioaz, é de m~ximo alõànce para a ~oráliâação do 
commeroio. 

Desejo·; que o fu agiatr!ido • · eej a 'reâliil.iínte a lei 
viva; q~e' exerçà perpetuamente o dirG1to de julgar 
lia. aooiéd!!de 'as queatõea···individuaes ,;,; que _tenha 
um honorário 'q'ae o .··poiili'a "ao 'abrígo"das· nlices~ 
sidades; que'líão'e.stéjá auf~ito< aos '\'ltiveiiS' dos"moTi~ 
mantos políticos, ilenao''ãs i:êníóções fótrlenté \>àrmit
tidas em aasos defini~os e graves, casos em q\1!' o1 bem 
publico reclame qmi vá•e:tercer s'ua:''missão 'em ,entra 
'parté, cásos qné êiltãó detérmiilatlos jlo · sefiti'dO'' d:e fa• 
'voreoét' qtflíuto é i,iossh·ol o prinÔipio"da; ínamlnibi-
Jidade, pela ·lei de 23 de Junho de 18150. _ . 

Eu vou al~m: álleito. a' disposiÇão do ·pi'ojecto. (_ltlO dá 
'ami'ni~gistrado~ fôro·priVilegilldo,'nãõ só no>·~otas de 
offioio, nos ·crimes· de re~ponsabil.idád~, .o'liiil.o ·ate ágora, 

·'mas até··nos -llrimea·indiVidnaêâ ;'von'Jai,nd~r aléril :''dar
lhe-hei se~urança de i'éo1írsos p!lrá sa :manter'rlà.veFhice, 
nas mólestias; qn'àndo ja deva' estsr' onerado de if1lmi1ia, 

· a aposentadoriiléom t~doa os ven'cimEfntoe, um'à.'vez que 
· tenh:a 35 ann'os 'de •ffei:tiv(J exercício 'do <largo ile lniz e 

não ds féria~ volnntariati, de. 'licenças· ou·: .cdmlll.issões 
politioas; dar~lh'a-hei '!Som éiràenadô' ror inteiro ~desde 
9,ue tenha'_25 anri.os _de e!l'ectivo séniço; fl qmrndó' seja 
infeliz, quando '&e'torne absolntai:ilente ·iiihsbilitádo de 

' ' continuar a servir ·por mó'l'sstias J!;távés 'ón' por itidapa
oidaélé moral; dár -lll''e.~hei cbm ilrdenado''eorre%pon
dente ao tempo que·tenhà servido ao paiz: se· pcifven~ 
tura no·fim de 115 a''20 an:aos,' ou menos· mesmo, o 
magistrãdo tiver ·a desgraça "de so:ffrer uma mõlestia 
que o impossibilite · de servir, o Estado remnnere·cor· 
re2pondentemeute seus 'annos de efi~otivo exerci cio; 
se tiver· a· -infelioidad~ de perder o juizo i o E-stado 
não lhe falte 'com· oé alimentos, com ·o holi?rario cor~ 
'respondente 'para que sua· família·. ~e mantenha; '•mas 
tambem·qua'ndo fôt conairlerado em 'estado: de impo~si
bilidail.e absoluta de continuar, ou quando tiver' :tnca~ 
pacidlidé ruo r ai,· cumprirá que' seja· ãtrê'frado'· doá tribn
naes d'epois de solemne-·verifioação a que mandar· pro-
ceder o poder'exeontivo._ · 

E assim, acloptandb o pensamento de aar estas garan~ 
tits ao 'magistrado e ele· dar gnrP.ntias tan:rbem á sacie
dado contra a inhabilitaçãó d'elle procedida de in<!apa
cidaaerphysica ou moral,: tenho consignádO' ó mêsmo 
pensamento' nos seghintes · srtitlos que von of!'ereoer, e 
qné não são ruais do :que o tranadmpto oo)ll peqhena 
alteração de ~rtigos 'do projecto hem efaborado' ô'll'ere~ 
cido á'onmarl! pelo dout'o jurisconsulto, 'cleput9.do :pela 
província de'Per'nambúoo, membro divergente das com· 
missõés 

< Artigo. O· magistrredb tém direito á aposentadoria 
com to·doá· os vencimentos contando· 35 nrinol!'de í!x-er
cicio efi'ectivo, com todo o ordenado•oôn'tando 2& ànnos, 
e com; oril:enaa'o óor~e!polldente'IÍO tempo'de eieroicio 
éfi'ectivo sen'do julgi!Xl.o impo!sibilitado' da' oontili'dar a 
servir por incapacidade physica ·óa'moral. 
; « .. .f..rti~o. :N~~h!ln:;; 1IJ!Igist1'~do .1/óqr ear~~p,os,~ntado 
sem o pedtr, ~alvo no caso de moapao1àade pE;raica ou 
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que a terra seja bem cultivada e trabalhada sem correr 
muitos danou. Esses difl:'erentes doJJ.oe, trabalhando a seu 
modo, concorrerião para a pGrda da muitos capitaes e de 
tempo. Vive-sr. em ciontinuos ensaio~, em gue a terra 
será muito agitada, mas r.om fmctos correspondentes. 
Os grandes trabalhos de melhoramentos que esso. iuilus
tria reclama não se podem fazer 1JCla instabilidade da 
cultura e de proj@otos que cada dono irnaglna. E o 
ex•;mplo desta grande verdade temes na Inglaterra, o 
paiz ms.is bem cnltivmlo do mundo, mHB em que a 
terra vive qut(d como n~, mão rrwrtrt, isto é, não tem a 
mobilisação creada pela continua tranmnissüo da pro
prleô.ade. 

(Ha um apa?'le.) 
Diga"sa que as ordens não cultivão bem llõ suas terras, 

é um >.~rgumeuto aoeibvel, mP-5 provrnn-o; ainila que 
não é iemo motivo que jmtifiqu.e o osbulho que lhes que· 
rem fazer com o artigo em discussii.o ; mas o &rgu
mento da mobilia!ção é improcedente, é um grapde 
erro. 

Outr'ora o defeito da immobil.iaação da propriedade, 
alcunhada por esta causa de mi'lo·morta para ~. torn&Nm 
odiosa, avultava muito pelca cls,mcros c1aquelles EJ.Ue 
prccnra·: ão enoher os cofres do fisco p01; moi o do im
poato da· siz~> e outros creados pera a transmissão da 
proprieil~de. Ora, a propriedade que não dsva ao fisco 
uma pingue colheita, entendia-se que não rendia para 
o Estudo porque ní'io xendia para o fisco; eutâo era 
mão-morta, porque pouco dava.. 

Os antigos financeiros, no· interesse de enriquecer o 
fisco ou o boloinho real, não descobrindo outra fonte 
de renda, irritárão-so contrn a propriedade que não con
corria para tornsr florescente o imposto da siza. Desde 
que I! propriedade escapava ao impoeto tão preooniaado 
era propriedade morta, que convinha destruir, po:que 
er!l um a traz o para o Estado. Todos os j!:!ristao l'rmtores 
do poder absoluto da realeza lião por easa cartilha. 

A terr!l bem cultivl!da, ainda que ·não pague o im
posto da transmissão da propriedade, não deixa iie con
correr para o :mgmento e progt·esso do Estado. Iato é 
verdade que ent;:a pslo3 olhos de toàos. 

A razão d!l mi'lo-mort" não é razão plausivel para 
justificação à.as medidas de rigor contra esta pwprie
dado ; a da falta de cultivo é até certo ponto a~.misdvel 
para, do aocordo oom a Santa-Sé, promover-se a con
.versii.o, 

E,, Sr. pteaideRte, se assim se fizesse, não me faria 
:roga1· pma acompanhar o nobre miniEtro do ímperio . 
DE;úa o meu voto com a maio~ sr.1tisfação. 

E o que mais me !!Ssombra, Sr. presidente, é que em 
nma é poc'l em que 1 utamoa com tantr.s difficuldadea 
internas, que temos em hente um!\ tremenda questão 
social, qual é a da emancipação do ~lemmto servil; em 
uma época em que a mesma mon2rchia, essa i.natil;uição 
que é o garante da nossa unidade nacional, está pas
;;ani!o por uma grsnd" provação .... 

O SR. ALENCAR A:a!RIPE :"-Entre nós não. 

O SR. CANJ?IDO MENDES :-Entre n63, sim; porquanto 
desde que a entidade que em mais alto grúo representa 
aos olhoB da nação eoroa in2tituição não se acha rodead!l, 
de to<1.o o tas peito e veneração de que é merecedora ; 
senB.o suas acçõec adrede e ooustant@mente déefignrudas 
por meio de uma systematica dili'amação, não lhe va
lendo nom virtuiles ci:vicas e dornesticaG de elevado 
quilate, nem serviços eminentes de que toda a naçiio é 
testemunha; como du,;idar-r.e de que esta instituição não 
est~ p<Jssando por uma ilm·a prova? 

Se, pois, noJ achamos em uma situação melindrosa, 
como provoc~r-se questões em m.ateria religiosa, ngi
;tanilo os espirHos, já tão inquietos por aqne llas cansas, 
e quando estas questões são tãri pejadas de porigo3, e 
nenhuma necessidade reclamando, como já den:onstrei? 
E, Sr, proaideuto, o que maia me npavora é ·que estas 
provocações part1io de um governo conservado.r, que 
sabe, que conhece o estado enfermo do paiz; nw,is qne 
ningnem aomprehende que na agitação em qua vive a 
noeaa sociedade, antevendo um futuro tenebroso, a 
-primeir!l D:aceosidade é' tranqnillisar as popubçõaa, é 
âquietar aB consciencias para que possamos com firmeza 
encarar el'ànolver oB graves problM:ia:S aociaes, que urgem 
uma' solnção1 e oujoa mules devemos conjnr!lr, Se os 

espiritoe continu&o inquietos, se o proprlo governo é 
quem procura augmentar esta deplon.vel situação, o 
que nos espon; 'l 

Ora, Sr. presidente, se o gowrno do paiz tem na 
ailminisü·ação civil um lnrgo espaço par~ d.esGnvdver 
e externar aua activid).de, dotando o Brazil de me
lhoramentos em tantos ramos de snviço pubíico, por 
que máo f.;uo dGix~ elle eosa estracla tão larga o tão 
chei& de gloria, para vnher·w pa;·l:õ uma questão em 
que não tem compstancia nem forças par<1. resolvê·ia 
com vant~g?m, cGjn parL~ 1.\ Igrejs seja p&:rs. o paiz 'l 

A mr,díds i.l.efBndicl!! com tanta pert.inacia pelo ncbre 
minist~o não pl'00uzir~í. benoficin r.tlgum, zerá esteril. 
Inquietarii as connoienc!as e abr.lr.:-á o principio da 
propriedade. S. Ex. duria pl8m;, sdisfação a seus bo!loa 
der.wjoz so se não afas~assa t~a senda rrgn.lar, a via recta 
qas oo.trz não ora neot;e negocio soniío a prévia intelli
gencia com a Santa-2é. 

O SR. CoRRílA: - Então a c:mveniencia da medida 
está Rhi? 

O Sn. CANDJDO MENDES: - A vant.rgcm da msc1ida 
est8., em ter aprocü~d,a e resolvida por qne.m é com
petente p&m f~zillo., ÍGto é, a Santr,-Sé. O govel'no pura 
esse fim. ontcnde-sa com o poder eoclesiastico. Sem esta 
condição a m~dià.f:t n3o tern vnntagex:s. Só mente a Santa~ 
Sé póie oommutar o destino ilessos bons, e se ell.a en
tendesw que nisso havi~ vantagem concordaria com o 
governo nos moío3 do tomar essa meiliih proveitosa, 
tanto á igreja como ao Estado, então cessavão as du
vida& •.. 

O Sn. PERDIGÃo MALHEmo: - E ce a Ss.nta .. Sé re
provasse, ficava o E~tado prhado dB o fazer? 

O Sn. CANoroo MENDES: - Certmnente, porque o 
negocio dem md!l o accordo Gle duus vontades, é mixto. 
E o nobre deputado, tão liào como é1 não ignrm.> on 
procedentes que noB legou o antigo reg!men, e ae a 
quic~nção da conscienci.a das popula~ões não é um in
teresse qmJ mereça a attenção ào governo, então o 
go;ern~ não quer u paz publica, o EJ.US não a~ póde 
presumir. 

Todo o governo il·Jcente e serio par.~ fazer boa poli
llic'' deve caprichar em m!lntm: a. tranquillidade publica, 
o que se consegue cJrn o aps.oignnmento dos espiritos; 
resultad.o que nunca se alcnnçurá com questões irdtan· 
tos que se procura ag2itar; ora sem esaa p;oz e quietação 
doa anim.os qfle v. aaGen.ci::~; dDs confiictos mentem) não 
é passivo! haver ordem a proaperidadd. 

O Sn. PERDIGÃO MALnEIRO: - Ni:io S'3 r.ffect~ isto. 

O Sn. CANDIDO MENDES: - Fexdão, qu,ando o paiz se 
acha tão >ÜJalado peloa problemas qúe temós entre mãos, 
deve-se tomer qno novm; materiaes venh.ão au~raenta:r a 
agitação. O hont,!Ôo ministro sc.bs qm; o nosso paiz é 
n!l sua q 1asi totalidade catholico, e uma me .lida tão 
odiosa oomo "·que se discute não pód.e doíxar de ulce
rar os anirnos j{t tão pr~dispostos pi:J~ outl'as cansao. U rn 
acto destes atacando de frente os precoitoE de nossa 
igroja, não póde deixar de moleHtar os ospiritoa, de 
produzir na sociedade certa desordem, uma inquietação 
moral. .. 

O SR. ALENCAR ARARIPE:-Quod restat probandum. 
O Sn'. CANo mo MENDES :-Ao cegn voJ.untilrio é escu

sado estar rrtostrando a rszão dus cousss. O nobre de
pntado, cujílB ln:<03 muito respeito, sabs melhor ilo que 
eu que pelo direito oauooioo antigo <l modeJ:no {o con
cilio de 'frento) quem pÓ a e COllll:i!Utar O d~otino àos 
bens eccleaiasticos é a SMta-Sé. 

O Sn. CoadA.:-0 falleoido arcebispo da Bahia en-· 
. tendia o contrarie. -

O Sll. CANnroo MI<Nl>ES: -:-O falliloldo arcebispo da 
Bahia queria o qae eu quero, e o que querem· todos os 
catllolbos obe1ientes á Igrej!l. Concordava na conveniau
cia da conve:.:são de atas bens, entendendo- se o governo 
préviamente com a Sauta-Eé, e alcançando·w o seu 
consentimento. 

(Ha um aparle.) 
Não creio, Sr. presidente, que haja um bispo qu" 

pooss. pensar de ontro modo, a'meno& que não eeja d>~ 
classe do que Vioto1· Hugo l'Q\.ratcu ncs MiMra:ei~ ... o 
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~p;areoêriio ele 1831 até 1 ~40 nãJ tiverão por or;g2m 
n. impnn'd'de dos c: 'mes, pcréru s'm • ex<'ltação do 
e ;piritc• roli<ico d ' q ;el!a éprca (apoiad(s), motívad!l 
peb ent'g ni:-mo 1tos donH 1•ri ntipios da no>w. orgeni
s'1çiío so':ld; m <s n~nca s" pó de altribuir a exacer
b 1çno dHs P''ixõ '" roli:icns á. inex-.cn,ão dss lei9 cri
r.r.dnnas) pol''~lt': es· a inex~ c:1ção t t &t"; r m resnltrdo, cvmo 
já diB'e, O ~mor; eoimcn O d ... e forçtts da socLd>-de e a 
sua l1"t ' <ii<s.luç·ão . 
S-3~ p{ i ; !r~ tevoln ~;õ a ou mo,·hnento.s que então 

tivc6o log~r em dtfereutes part s do I:nperio mostrá· 
rão orig>Jm e oamc•ter político, não se póds di•er que 
IW ccdig.J do procel"o criminnl devemos fittribuir o 
estado de oonflagl'nção, ou ~ntes, de geral inquietação 
do psiz. 

A puixãJ pDlition exalta oa snirnos, e dá-lhes mais 
intemo vig•Jr, produzindo o enthusissmo que se pro
paga e geueralisa para g~rar as coromoçõas violentas : 
a impunidade dos crimes porém entibia a vida oocial, 
abato os espíritos pela desmora!iaaçáo, e a sociedade 
em vez da erguer-se e agitar-se com o mal, perde diante 
ilelle'aa forç&i e dissolv.e-3e em impotente ogonia. 

Não foi e&ta noção lentR e di,solvente, que operou 
nesses tempos da noasa vida publíoa, acs qu&e3 me 
reijro ; foi pelo contrario o vigor do espírito nacional, 
que se iniaia·nl nas lú tss do go<erno repieaentativo. 
Ainda inexperto atirava· se a ~xceat os, que hoje tem 
oondrmuado e banido. 

Cumpre não confundir seções tão di versas am snas 
causas e resultados. 

Os a rimes entiío não se revesti.!ío desse •speoto p~vo
roso que se inculca : ou factos alio de hontem, e não 
devemt~s deixar de applionr-lhes n nossa reflexão para 
alcançar a verdade. 

E' certo que hcj9 . estamos em melhores ciroumstan
ohs em rel;ção á oboervanoia das leia criminae t por· 
que a autoridade tem adquirido mais força em razão 
du desenvolvimento de um systema mais adaptndo á 
noo8a condição social, a em razãu da ruaior illnatrnção 
do povo, quo vai reconhecenio as vantagens do re&peito 
ao direito alheio, e que confia na applioação dus regras 
da justiça social. 

Não ex•geremos, poia, o quadro oegro da situação 
paasada, em que nossos pais manifestárão a virilidade 
àe seu e•pirito, e o seu zelo pela cau&s publica, man
tendo unido <ste Imperio , cujos prodigiosos recursos 
farão o <·rgulho da Am~ric•. Não txageremoa para que 
não nos pr•oí pitemos no erro, abandonando a verda
de e tentando reformas não adaptadas ao fim dese
jado. 

E a prova de que esta minha apreciação é verdadeira 
ba!h comiderar o que nos aoonteoeu dep• b da pro
mulgação da lei de 3 de Dezembro de 1841. 

Se e'sa lei foi feit!t para nont•r o e~pirit > de anarohin 
e rEstabelecer em seu est~do normal essa soeiadade, 
que decnhia e desorganisavu· ~e em via ta da impunidade, 
e se o effeito immediato das loi8 repressivas foese esse 
que se presume, a oomeqnfncia seria qne não tarismos 
tido n continuação d~s revoluções pclitio;;s depois a,, lei 
de 18<H ; mas •imos qna suceedeu o contrario, porque 
logo immedintarnente á sRncção della <leu-fa causa á 
revolução de Minas e S. Paulo, e depoü tivemos a de 
Pernambuco em 1848, todns dias nade temoros<s do 
que as anteriores; e podem. os attribuir estils dua5 vi o. 
laotgs comrooções á f•lt a de u ma lei ,,n~rgicomente 
repree~iva 't De certo que não, porque f: lei de 3 de 
Dezembro de 1841 tem inconteRtH.velrueute oare.cter re
pressivo, e foi confecobnada nasse intuito. 

Sei que n!l discussão pr·Jlongftrla que houve no se
nado relativam,nte á lei de 3 Cle Dezembro de l8i! Ee 
dioEe que essa lei tinhR por üm trazer a sociedade á 
ordem, e fazer oom qua foe6om punidos os crimes e 
reb~tída a amrchia. (Apoiados.) 

Mas, embora este foese o lim da loi de 3 de Dezercbro 
ele 1841, todavia ella, oomo lei orimin •l, não po'lia 
<'irígir-se a esze alvo d!reato, poqt!S a& la!s orirnin~>as 
nuccf\ devem ser feitas oom iut.ontos políticos. As leis 
criminaoa sito por mn na\urezn de oarnctq;· permaueuta; 
as providencias politicas de ordinario Eão t•Rn~itoria•, 
quR_ndo não oonstitnecn s. baae dRs institnições govGr
natiVM. 

As leis oriminaes só indiredamcnt~ :>ttingem za tine 

politicos p[Ja moralisnção da sociedade; querer porém 
por . via deltr.B obter direotamente ea~es finE, é fazê-las 
defeituo6as, porque aerãJ- exagerad, s em suas diopo
siçõea. 

Foi o defeito, de quo não e~capou a !~i de 3 àe De
zembro de 1841. Tendo por immediato intuito o fim 
politioo, el!a coustituio r. gente~ , cuja acÇão sgora pro
ourrnr.oa moderar : Glln concentrcu om d~mEzia, e 
mi~turou a política cvm ll jllftiça, que ocnvem se
parar. 

Au leis de ordt m política têm elcance diverso das leis 
criminaes; squellas entendem oom n dirilcçio geral da 
eooiei!aàe, emretnnto que estas dirigem-~e aos factos 
indivi.duaes pela repressão dGs crimes. A lei politioa 
tem noção sobre a .massa da sociedade; a lei criminal 
ao!tí.:t sobre o individuo. 

Já . se vê por este modo a difforeuça com que o legis
lador deve proceder quando cuida do confeccionar J.eis 
de ~lcance pclitico e ltis de s!cmoe meramente cri
minal. 

O ~R . .S RAUJO GCEs :-A ld de 3 de D ezembro nu:::ca 
foi política, tornou se política pllos nhuEos, porque não 
a exeoutaliio oom siuoeridade. 

O Sn. ALENCAR AnAniPil: -Sem duvida se ha sesé.s 
abusado des'a lei; mas que ella foi meditada no sen
tido político, não ha questão; e para oorrçbJrar esta 
asserção ehi e; tão os _di~cnrsos parlamentares proferidos 
em 1840 no s~nado brazileiro, onde o entllo ministro 
da justiça, sustentador do pr Jjeo~o, declarna que cum
prb upprova· lo, porq•le era necessa'rio armar o poder 
oom os meios iN.'lispemaveis para conter ns facções e 
as minorias turbulentas que do anno de 1832 em diante 
hnvjão .pasto em agitação quasi todoe os pontoe do Im
peno. 

Embora mui v~Jioaa seja esta opinião, enunciada por 
nqnelle illnstrado ministro, o notavel estadista, a quem 
im pcrtantes serviços ao Estado oorcárão oorn o titulo 
de visconde do Uruguay, penso todavia que oe factos 
não nntorisavão esse juizo. · 

Havia a • gitnção politioa; e esta agitação ncaltncn· 
se ooni as lei> políticas . isto é, com o neto addiciond 
e sa •ubeequente~ providencias correlativas, qne, dando 
esperar>çao ·de ;azonados fructcs, trouxeriio a mod~ra
ção dcs animas pala convicção de que o p~iz ia entrar 
ern melhor ordem rle cansas, qne na verdade tem Eido 
bettefioa para o pniz. 

Ilodem es leis orim'naes ser boas e perfeitas; todavia 
póile não ser .boa a oondiç1ío politioa do cidadã~, e 
dsl:li partir o seu desgosto , e a inquietação que per
turba a paz do Estado pelo desejo de alteração Desta 
pa1;te da legislação. 

Para a felicidade de um paiz não bnsta que um dos 
ra~os da sua l~gislação S(ja completo; comem que 
todos o sejão. . 

De 1822 até 1818 as REpir~çõ :s politiall8 erão arden
t eB, e trnzião mRis encarniçada luta:· a noPsa crer ça 
era, que da falt& do desenvolvimento do plÍncipio demo
era ti ao proviuhão m~;les, que longe estavão de pro«eiler 
,dtlli. Conheceu-se o erro; e ss tendencias tomárão 
ou t;ra m~ís prudenta direcção. 

Quando ouço osnobrcsdeputailos fgurarcnosso estGd.o 
de disaeluç"o wcisl pcsterior ao codigo do processo cri
min• l ,p::rece-ma vê. los ter em mente aq,~elle pemamento 
do iDdgne visconde de Chatesubriand quando dizia da 
de,,ndertein J e Roma, que as crimes havião nlli cahido 
na 'ordem cornmum dos acontecimentos; havi&o entra
do na r< gt·u do direito commnm. 

],1ias não :l'oi este o estado em que ee achava o no~so 
pniz quando se oonfQocionou li lei de 3 de Dezembro 
de 1841. 

Vimos I\OCusar- ~e como resultado funesto da ante
rio~ iegisl2ção a perroanencia dn impunidade em 'Vir
tuqe da existencit:l do jury e dos .juiz' s de paz prooes
tail,tes ; assim como hoje se tem levantado contra as 
a~ ~oridatJeti polidRes esse brado de violencias por ellas 
praticadns, inculpando-se aorno origem de causa a 
LOl~redi tn. lei de 3 de Dezembro. 

t?e ~- ; e•peito dest11 lei ha prevenção e pouoo exame, 
aasim tem bem havia-se gerado forte preoonoeito ovn
trn' n l e. gislcção contida no oodigo do processo· oriwi~ 
nal promnlgudo em 1832. 
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A~e:1as comeÇ!>.mOs a explorar a est!ltistica criminal; 
e scerca. da legislação de 1832 nada ee fez de po
~itivo_ Ergnea-se o prégão de que ella era má, e ori
j.'!;em u~ to~os os nossos :males; e sem esperarmos me
lhor averiguação, foi alterada essa legislação sem a 
base solidll. dos f;,ctos à.evia.s.mente aprcciudoa, e sobre
tudo Ee~ s sufficiente rxoerieucia. 

Havião l,o::.t'-1; reconhecidamente impcllleito _ 
o pl'imairo conselho do jury, e as ju:1taa àcs jujzes de 
paz níio p~dião subsistir: o mal era oviden:e ; mas 
porqc.e ~avi~~ falt~s, fot::los além ; cond~mnú.mos um . 

O codigo do processo orimin&l não hr.via dad.o fun
danlent(.\ pnt·n. ser ecct:sa.!o como foi, porquanto não 
tinht.t:lOS csta:istica. que mof>trasse ter a impnnidaae 
C.o ju!'y chegad.~ a ponto tsl que exigisse a reforma do 
julgaml!nto por e::se tribunal popular da maneirA por 
qu~ tem sido feita por leis posteriores. 

A increpação de favor no crime lançda repetida
mente contra o jury do nosso paiz nf:o tem o supposto 
caracter de ve~acidade: se !!O aponzão f,;ctos, nem 
por isso elles b:u;tão para estabelecer um juizo certo e 
i!~nitiv.:>, pelo. qual sentenciemos .o jury coii!o ~noom· 

em do t~mpo anterior á lei de 3 de Dezembro de 
1841, nem elo tempo de hoje temos estatieticas com
pletas que demonstrem ser esse tribunal o incorrigivel 
antor da geral impunidade quo se lhe e t ·b · 

O Sa. A11AUJO GóEs:- Nnnoa o eão quando têm um 
bom juiz de direito que os presida. 

O Sa.. ALENG.lR Aru.a.II'E: - Faço estr.s observações 
por me pareoer que e1 que vamos con ccc1tnar e· 
vemos arredar todo o car,;cter político, porquanto, 
como já. disse, não é com leis oriminaes que se evitão 
aa re•olnçõ~s. 

A.a :re-voluções polltioss têm por cnuss ou os desacer
tos· dos poderes publicoa qne fe.:em os le@.itimoa in~ 
resses doe povo5, ou a csperauçs de ex:ito dos a;:nbi· 
ciosos, quando vêm go1ernoa fraooa e tibio&. 

Não são SJJ leis oriminaee, :feites para os diss nor
IOaes da sociedade, que contêm as revoluções: desde 
que o po~er publico é justo, e está constituído nas 
condiçõea ele garan.ti~ a sociedade , cs rt:~uluoi~na:ios 

a - ' , 
eem o dominio, não se animio a per~urbar a paz aocial. 

Tira.seem a. J nlio Cesar a. fa.ndads. esper$.nça. de exito 
feliz ante o estado de fraqueza do decadente senado 
~omano; tiraasem a Luiz -Nãoleão a eer 

.ellccesso do seu ~olpe de esta o de 2 de D.:;zembro em 
face da desorganlBação da li&Se.nbléa nacioDIIl franoeza, 
e &ies dous ambi"iosos jároais terião calcedo as leis 
dos seus re~p~ctivos p:úzes tão sómente i::npellides pela 
paixão do summo imperio. 

E n:í:> hsvião leis criminaes nc~ses dons paizes 'f Cer
tamente que eim. Ellas e:t.istião: e já Roma hu:via a:1tes 
dsdo o cx:croplo do sea rigor, ~u?plici::ndo ot~ pertnr
bldorts da p:2z publica, se cios da Luci o Catilina.; bem 
como a Fret1ça já hnvi~ I!l02trildo o Ii~or dos seus co
digoa, quando ao pto?rio Luiz ~ap;:,leão impuzera a 
caloeta ns fortalez'\ do Hlim pela tentativa contra a 
crdem soc!r.l do p:liz, que depois o elevãra ~o throno • 
.A. mbcs estes nvta •eis mfructorc~ <ilis pa.tri"s institui
ções s:óião que, vcnceoorcs na empreza, nsds deviio 
temer d~s lü« pEn'!e!::. Senho:r~s do mr,ndo, css&s h:is 
desapp~:-e-::erião para e!le~, que por fn:cto de sçu cri
I:le slca:J.çarião o titulo de her6~s. 

E.a umn regra pnra o revolucio:::srio: elie :catá certo 
; ' - m a ne vencedor tornP..-so b ne-

r:1erito. &•ja o pocer justo c forte, c ~· hi te:Lcs o segraelo 
d'J tmpp:i~ir as r.::voluções. 

Eu s.credit.J q-..c s. c~;usa qu.e ::-~:.is infiue s-~br.! a. se
g'.Jrança (1 tr::nquiri ~:.ce d.::s r-c>.::s é a ilbstr.:ção cie 
todas as cls.~~es ro::ir.cs. Trate::: cs <lEste s>s' .. i!::l';)to, e cn
tio tcre:::os muito contr.!buido para q&e ~ eegtlrança 
-::Jblica ec fi<:::::e em bs.s~s ~c1Bas e d;l:r;; d(.ure~: en~ão 
Vizem,· s nl~o~ il:!!entcs políticos; m~s qt:.3:::u!o '-c'c·:l::~ tra~ 
~:.'tr.<.: 1> de c:,nfcccio:'lsr l oie cri::: i::&(;:', C: ~vc :;:: c s :.ttcncer 
~óme:u!e liO fm e<J?ecial I! que c!las :;c dirig :m, i&to é, 
punição o reforn:a do deHnqncnte por bem cia s~cieda
de por nm hdo, e precaução f.m fc:.vor C.a libe:-da.C.e C.o 
;::idaC:ao p :;r outro !aao. Não c:;:c.sidero que !:. lei elo 3 

TO~O V 

de Dezembro de 1841 tenha concorrido para a suppres· 
eê.o <lu revoluç.õei em nossa. patris; mas sim at~ribuo 
esse effeito :is leis de caracter politico;· como o acto 
a<ldicicn&l. que concedendo em justos limites franqueza 
ás pro,incias e of!crecendo-lhes assim conve.c.ienciu 
reaes, as tem conservado na communhão ca sociedade 
hr.s2:dei~, porque nin~em faz parte de uma sociedade 

O p:ocedimer.to do governo oen.tral to~ concorri<lo 
para qno exista no paiz a calma que todos nós 
ap l.audimQS. 

itoa do 
Inr~erio, e e~forç~;;,do·Ee por distlibuir pelas pro,incias 
os bencScios reaes co:::::t animo equitati,.o, já. 2nimr.ndo 
e::n prezas ind::~trises; já tentando melhoramentos ma
teria.es pela ex:ecoçiio de obras importantes compa.tiveis 
com as forças dos ncS.6os ccfrea, o governo imperial 
firma o conceito de constituir uma origem de bens, qae 
nos cumpre manter pnra a oomn::urn prosperidade. 

Neuh.llm espitito calmo e tefl.eotido pó de deeconhecer 
esta situação, quando vê que o governo geral, ao puso 
que cuida da grnnil.e estrada que deve transpor os nossos 
aotuaes in,ios sertõea, para. chegar da côrte :ís regi~ 
amszonioas cuida tambem da nave a ão dos ncll!os 
grandes 1·ioa, caminhos nataraes de tr;nsporte para essa 
exubarante producção çue se prepara Das incul:ns terras 
do Brazil central e d.li.s vuinhia repoblioaa do oéste. 

E• assim ue acabamos de Vir manifestada a solioi-
tu. ~sse meemo go'Vern.o, a'tltonsan o a cc:ns c~ 
ce um~ estrada c e ferro ao lado das cachoeiras do rio 
Madeira, afim de aproveitarmos tantsa riquezas hoje 
escondidas sob o l'éo da distancia, e inutilisadas pela 

1 c a o e co:l uoçao p agaa oceaiUcas. 
Não é licito desconhecer este estado de ooUEaa, sem 

pr.lpoaito dalib~rndo de obscurecer a verdade, ou eem 
estar possuida de filias idéu aohte ns intençõea elo 
n.,sso governo, onjo unioo intento não póde ser outro 
Mnii.o s. prosperidade do paiz, em que consiste tambem 
as vantageoa dcsso governo. 

Para que deter a marcha asccndeDte dos 1%lelhora
mentos o grandeza do Brazil 'f Nio é possiTel razoa.
volmento admittir que o sy:ste:na do governo seja em• 
hataçar essa marcha: teria uma. neoedade inoabivel 
no lUlÍJ?O de homens tão illnatrados como &!o oa que 

são elles 'f Não EãCI os cidadãos m!ÜS oonspicuos e im
portt.ntes daa pro'flnoias a onjo amor se consagrão ' 
Assim, poia, o governo do paiz não póde deixar de in-

sar se viv&mente pela prosperidade das provincial; 
e eu fico t:b3orto quando ouço a cada momento ar
guir se o governo imperiel como adverso á pro!peri
dadc dce proTincias, e unicamente attento ao bem do 
centro oa ca côrtc. Não comparto, e deploro tal pre
conc::ito. 

Os illustros cr1dorcs qoe impugnárão a reforma 
q\\ C r.c discute, t\::n procurado nrios :meios de com
bntê-ls, já com arg!lmentos de motivo intrinseco, já 
com ra::.ü~s de~uz!~all de c&us~s extrinsocas. 

Dizec-nos que será umtil Totsr-se .11gora o projeato 
de lei, visto que clle tem de ir para o s~nado, e alli 
não p&SSará. 
E~!e mo:io i!e combate: o p:-ojicto não ce pãrcce 

procedente. 
Pri:J:cirzmente re~Fo::derei <!,Ue qualquer qu~ seja o 

dcs'•ino <lo pro~ecto de hi quo aqni votaroos, não :ncs 
deve ÍEso impedir de ser feis ao ncc!O mandato, 
proceiicuao assim tere::los cumprido o nosso dever 
(apoiadot), e só ncs rosta:::á lamentar que cutr;;s G n=.l.l 
cum rão. 

m segu:tc.o lugG.r il!:rcce-me que a 'O.ma espec•e e 
inja:ia ir:ogad:::. ao cg:egio corpo ào scnai:o, qn&LCO 
t'e diz. que clle. ::ã';) tcmr.ti em c:nsid~::acão s. p:aopor.ta 
qu: 1;;,2 fô: rcmeaica d~&ta ~ugus~a c~ma~s; ~crqua!;i.to, 
se o ?ai2 t z:>I. ;:c:::oni::~o~ôo ~ ~ncccssid~de à.e reforms.r 
c~rtcs ?cnt~s da ac~:1sl leg:daç;;o, n::o é po~ro;vel qne o 
SCê~=~ .. · ~~=pcr;.e::r~~o C: e ~e:.t deve:-, C.eix:e i!e apreciar 
cr::. !:.4::. d::; sa!>e-:::i2. u::.: -proj e:~to, q;,:e mL:s o:.. ::::c:1os 
te:::;C. .J :::. S:i:izf.:zer ca::: nec~sJiclsàe. 

NZ!o e:1cont:o co~•o ;;lg;l!:l para dcixarmoa ele pro
seguir nm só :::.o:r:::e:1to ~o ::::.bs.lh:> <;iUe encetá::nos, na 
SU??O;;i~â';) C.c 'i'õle t; ~e::lS~O br4ZileitO ba ele e~e:::d.a-lo. 

E' p;ra reparar os cDganoa e emendar cs erros ~ue 

5 
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a comti~niçio, mui sabiamente, compôz. o corp~ legis
latiTo de d~as crunarr.s, e todos os di;:s T.:mcs uma eme:l
dar o trabalho da ou~, !e::u que haja d~sar pa;.·a 
nen~uma dell~s. E' nst:.rA.l que o sena.Jo, ond~ a id~de 
provecta dá n::ais f'%?~riencia e Babcr, corrijn ou aper
feiçôJ os noseos trsbdhos : assim, não .levcmoF parar 
ante a idétõ ds vermes mais :;cienüis e L:f.is aoerto da 
parte a. respe1tave oorrorw.yão que E c e~emerltOs 
varões deve c;:,mp6r-ee, ncs termos do prco~it? colll!titc.
cional, que CO!lv.:m. ::.or.tr.r c·~mo verdade, po1s I:.& coz:.::
titu.içio está a noss~ inf.:.Jl;bil!icsd.:! pclitioa. 

un o ~. po:s, o rooe1o cs que nos pre e!l:;!cn: 
deter disnte cs po~fibili.~ade de se: o prcjccto emeud1tdo 
na c:una:-;:. vitalicis, !;end.o para sl!.i en\·ido como EC 

sohs orgsnisado. 
Os ::::obres repreacntcntes que ~sim ~ão opinado, 

tomando o papel d9 xigEos censores, imitão !l. um ü
moso critico mlli CO:!:'ileo.ido no ;;mm::.o litt~:.-aio, que 
tudo criticon, sem sliP.s propôr meios do remediar os 
mucs sponta.do:;. O cs-viritu:.~c Deside:bEm:::nc ccnsu.rou 
todcs os estadcs e con..:liç· õ~s lb vi3a. h:lt::::.n~, se.:;! toaavia 
jámais pro pôr med.:cma psr::. os u~fcitos • • :',fJPim :;.gora OS 

illustres deputa2cs, 1i licet ma:gn~' compon1re paNJü, 
censur- - _ · , - -
modo de mcl.b.ora·h. Pezl!-nos qus antes pr~firáo a 
critioa s.c~rba do que a emenda e a razc::.vel correcçli:>. 

Dize:n mais esaes honrado.s collegn~ que inutil é dis-
cuwmoa c votannes a reforma, parque e p · -
Blll oom,leta decaaencia, e o sctual mini:.;t:u-io, incapaz 
de satisfazer sa exigenoias reaes do paiz, não b&.berá 
~no~ntrar Il8 logisl~o novos meics de rchabilitar a 

Não sei qw;l o motivo que leva os illuetres preopi• , 
nantes a fazer t&l aggressão, quando é verdade terem 
os caraote.tea que compoem o actn!!l gabjnete empre .. 
gado todoa oa e5forços para nobilitar as nossas insti
tuições pelo exaoto onmprimento do seu dever, execu
tando as leis actuaes, e eeforçt:ndo· se por conteguir as 
reformas mais uteis e neoessnriaa ao pai%. 

Homens que aseim ';)roceà.em não podem eer argui~ 
dos sem injustiça manifest~ ; e no psjz nio vejo cida
dios que pos~o compor um ministorio DUàs óign.o e 
patriotico do que o act'oal. Poderá haver quem os ignnle 
em auiotiamo desinterease e lc:à-iaâ.e · uem oe 
e::oe a co eço. 

Um illustre depu.tado, qne com 2crimonia bomnota
vel aqui fallou eont:a o innooente tra~lho d::s oom
nrissões, e!lvohen~c-o em oonside:s Õ<:a olitioss re-
en eu mos r que o ga mete e 6 e • o tem e

cabido, porq t.e tem feito doa i.l:tercsses puhliccs que~; tão 
de iDtcr~sse3 privados. A' esta agg:essão eu :~i o respon
derei por duas ISizões : a 1•, porque para &QmelhLnte 
diso'C6são é inaabida a o.:Joa.ei:io; e s 2", porque seria 
'ferdadcira s.frrcnta aos illu~tres ~a:::.cteros, membros 
desse gabinete, sup;:ôr quo o p:liz eot:ita uma :>ccUEayão 
eles~ ordem, e quo sobre ellea pairão duvidM em quos
tõe• de abnegação e de zelo pela causa naoicnal. 
(..tpo\Gdo3.) 

Como argllmen:o de oppoeiçi!o ao projeoto tem-se 
ta.m.eem. dito que não convém r. reform:1, porque ells.não 
safufa: as aspirações elo partido coZlaervaaor, viste conter 
id6as ce proccdcncia. liberal. 

Não oomprehenclo ec;ta lingaDge::n. O nartido consor
TaC.or encRrna em. si as gran~cs idés.à n:;;cion:~.es; e 
g:1a::.do decrets uma reforma, treduz fielmc::1to essliB 
ldéas. 

Buscando satisfazer necessidac1es n:omento?l!M, o plU'
tido co::u;ervsdor não se i:nbue em acanhados pensa
mentos de indivi<iuos ou grepes ; e:mlç:s ! 9 b i:iéas 
geraes, e obra ~onformo a vontllde nacion:-..1, a~ndc está. 
10 verdade pol~tica. Dahi .-e.t:l a 6:28 força o primazia. 

Nenhuma idéa boa devem.o~ rcjei:cr ~•:nex:.t:: pc: se 
üe apo::1. 's.r uma clete:mi.:::a:ü& pro~eden~ic. A.; idéss 
~er~à.eirs5 e ut~is sargem S i':::l :-.::.ter c ~r~?? i?c:q_ua 
es~ .. o DtO cr.le:u 4~.s ~~a&as, que 3 gene::J.uaa=.c ctos 
!:~:::le:lS e.lcan~r. e c :>mprr:hcr:.:.c; e ;..:ü.::: cU~::. ::: i''i'~e
ce= se~ p;:og~ni~c;:: Cú.u~ec~~o ~ :ra~e ;:a~a & v;.;r.: s àc 
::.ão !:s pri."i:egbs. · • - • 

s~ !l iC:.::, pc:s, ~ b:ts,nã-:o..:. C: : r .:c::!: :~c=;~ f: ::=~~ 
t;L:~a i:.::;; ::: ,;::i~ c.:ig~c.: a ' :::.<>.::: {: ~ ::t :i=~:li ::: ~c 

~:-=~~~ ~:=:: •. =.c~~,: cor.ri~:::.~t:-"~1 ..:~z. :;;:~t :- C.;.: ::lt':l~ r~~~i :i 

se procedeMemos come pretendem oa nob:es p~eopi
nantea, aos quP.es n:e refiro; não, aos legislndcrf. l! de 
um grande po'IO cabe outra norma de procedimento, 
afim de que 10e :aso diga estarem elles be:::1 pouco com
penetrados do seu ciever. (..t1poiado8.) 

Entretanto, Sr. p>esiC.cnte, r.~st::. c:::n. sp:::esentcu-so 
esta ci:c~ms:nz:.c!n com::> funõ.aC.o m ti v a:-a n~o vo-
tarmos o prcjecto. - Deixando de pr.:.te esta o:de~ de 
considerações, pra.Essrei &gora:::. outro obj:cto-

U m dcs pontos e!!! que o ,t-:cjeoto tem. sid ~ ~~ia 
oo::nb;.~i<io é no s.:: '::::te: Qizem o:; ~cuso cont~aàictore!! 
que não p:;:eclsamos o.u r r. orrr.::.s, ~taudo crgani&ar 2 
magistratura pda :-e;;liz>ção dr, sua in~~í-'nde:lcia. 

A n:s:~.eira porqae Oi> nob::cs:dep-.:.tador; ente:::::lem que 
t:evemos tornar ~ magist::.t::.:a iz:.d.ep~::J.à.cnte nlio é cer
ta'l:::lente o modo porque o nosso pactc fu±:d:u~e:otsl qt!er 
que dla o sejr.. 

E' n~ste j.Jonto que cu divirjo e à ivirj J profu.:oil.a
mente C:.oE: illuatn,rlos colleg:ls_ Eu não ~>ceito certas 
êispoaiçõeJ que proonriio d&r á :nsgistratur!!. o.mli. in<le
pcndenoia que n2:o é a que s. co!lstituiçio con"sg:s e 
precátú&. 
O~,~ po~er judi~ial, Sr. p;:esider:te, tem como cers.c· 

... , ... 
partio:1lares e proceder por provocação; logo ello deve 
ser oonstituido de fórma, que se.tiafaça a sua condição. 

Para mo a .noasr. constituição eetsbaleceu-lhe _bases 

.s~;m !:Iteração alg~ma: mas desd.; que se oonstitlli: um 
poder oo:no oe nobres deputados aqui têm querido figu
rar, ~;ste poder excede á sua esphcra legal, torn:J.·fe 

· ~eenheeida na no~sa eomtituição, S'lljw 

ceptivel do mil abtlBos e apta pars. tornar-se um poder 
usurpador oompietamente predominante na sociedade. 
Mas não é isto o que pretende a noss~ constituição, 
pelo contrmo vejo, que segando o nos:o syatema poli
tioo, nenhum pcder deve preponderar, embora observe 
uma certa ingarcncia. do poder exeolltivo Il8 mnxirns. 
parte dos faotcs sooises. 

E não se e&trllnho eata minha prop>eição, porque não 
obstllDte ~er a constituição que os poderes eão iDde- . 
pendentes, todavia ella confere ao llo:!er executivo certa. 
zz:g~ren~ia em todos os nogo~os, j~ como po:ler de ini-

já como poder à e i.Dapeoção. 
No poder judicial elie tem inoonteato.vel interferencia 

pels. nomesção dos sgentes que o exercitão, se!:l que 
.. ,· · u ·; .. -

que a bonda e desta provém da eap.Ecidade do juiz, e da 
impo&s!bilidade de ser dicto.da directamente pslo poder 
ex:eoctivo ou por fancoicnario s:mo'1iv.:! ad nutum. 

Não menor interfeNncia. tem o poder executivo sobre 
o po:ler judicial, medbnte a f~culd::.de de fszer re.span
ssbillisr os cagistrados, e exigir dellcs a ol:aervanoia 
das lois. 

Se, pois, da cox:.Etituição vemos que o poder executivo 
tem est~ t&l ou. qual ingerencia sob:o o poder judicial, 
corno iremos cons;ituir u:::1 pessoal à.e mngi&traturs com· 
pletamente desvinoulado e independe:~te do poder exe
cutivo, craando aesim ocoasião p!Ua wna potencia de 
faoil abuso c usurpLção 'f 

O Sa. CA~oxoo 'Mt!oiDES:- Isto mostra a antino:nia 
da constituição, que quer c não quer s. independe::J.cia 
do magistrado. 

O Sa_ ALENCA.B. Atu.RIPE : -A constituição não falla 
em indepo.:Jde~cis _do magistrado, e si? do po~er ~c.di· 
cial; o que crdinans.mente chams.n::oa mdepena.encul. do 
magistrado é um dos meios de realizar a iadepend~s.:ia 
do pode-: j uaioial. 

O Sn CA.~oxno MENDES:- Não ex:ist~ p::-der j u-.:.:ci:al. 
entre nó!, te:n.o3 ~penns juizes e ~~gi.str::.'.ios. 

O Sn. ÂLI:NcA.n l...nuiPE :-Eu \'ejo çc.e a no~ea ocns
tituiçiio para g~;rantia de ;uiz, e per c~ ::1scgü::.te pars s 
innilp~nà~n::ia tl.c fOiier judici11l e bc~ :.à~!li!:li~:.t:!'.çâo di. 
jastiça, e"'t;;o~l~ceu di-rer.sss àis?oriçl!ea ; no s.r:. 153 
estatuio a pllrpet uills:ie dos ~uizca; nc f.i:t . 154. dett :::li
:lO:l s c::-s.~cr:fâ.:o ~ ci~:n:c qu(:5:::!!, ~ ac: .: C..) Eca.e: ~o
dcra~o:- co:!l. ~1~;:ie.n.ci:t pré •i~ ; c r:..c !i..l'~. 155 s::.seg::.:~::t 
:; vi tslicir~t-. Cc Cot h.:g~·~·{:;: f é ?er2!\' e~= ?O: ~;;::~ c :: ç2: 
c:·:J.à.e:r.:;stc:::: .. 
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O!'a, S:.-. p:::-e~::.aente, se pe1a nossa Jei fnnaame:.ts.l 
se tem cot:!!!gr"-C.o estes po::i::.cipioE, garantidores da ac
ç!i:o ~:v:tJ ~o juiz, co::no é q:::.c ce qner estabelecer nms. 
octra in::.epenG.tmcia. ê!o magis~rac(', retirando C.elle toh 
a inflc.enci:':. qtMl a ccnstit~•ição qu~r qüa o poce!' exc
cu:i"lO t~~h::. s0bre c':: funcdon!;.ricll i::cvmb:·:<cs de cum
p:.-ir !l.S léia, npplic:>.ndo·t.s 2. -:-s c·-~,:~ cccurrentes ~ 

Como pedem negar certa mnw:n~u::. mgerenCló; qn·3 
a lei dá uo po.ie::- c::o.e~utivo scbre o pesa::>d c.o ;_::cder 
jG c~i~bl 'f 

Suppri•:·.ir c"st> i:lg2!'"!1Cil:. do poC._e::. ê::!:e:ntiv~, ó (S-

tsldecer uma ccns::.. que a consnt:~!Çao :rulo quer; e 
cem:: c::m tuiio qu4il ha excesso he ::nr.l, eu receio C.er~a 
:a.b;.o!uta indl.'::·:·nd<?noia., ou unte3 segregação co :::::::
gi~trado de toc:J. a :1cç:io g; vernati>&. 

(H a -um arart1.) 
Ssi, Sr. pre~:de··te, que um ê!.oB males q::::.e hoje pesão 

sobra :t magistratura c.o ncaso psiz cox:siete na paroi
mcnia dos seus >Elncin::cntos, e na !ol·a de lei que lhe 
garrrnta o !:lt:lro. E' .lahi quo vem o g1av~me; e porqne 
os ms~strados sofircm por esta lado, t:'!m-se entendido 
quo elles não 1êm indepmdenci:l: nãocomprehendo que 
pela ciroumatancia do se tirsr ao poder executivo a 
tacc.la~ile de nomear o megiEtndo de 2" iDstancia, aejaa 
magistratura mnis independente C.o que o é aotualmente. 

Maa, 110 a nos~a co:;;stituição c&tabeleceu aquillo que 
re ntou necessario ara ue o dor "ndicisl entre nós 
osse lll epen ente, veJO proee eu com gran:ns•uno 
aoe:~o, porqasnto nenhum poTo culto tem acusa diveraa 
do que nós temos. 

Basta fazer n rcsenh:s. das disposições conat.ituclonaes 
eeaes paTos acerca a 1ncepon encm co po er Ju 01 , 

para se conhecer a p:uidade . que h~ entre taea diaposi • 
ções e aiS nossss. E ee cem estaa disposições ninguem 
contesta que 1~ haja bca !!d.tninistraçã .. de juntiça, como 
todos ce dias se ncs diz, por que quere~osnós cstabele· 
oer cousa difrerente 'r 

Em França o juiz de 1" instax:.cia, os juizes de appel
lação, os membros da côrte de cassa~o e da c:6rte d.e 
oonw aão nomeados vitalicinme:1te e EÓ por sentença 
podem ser demittidoe, cu ~uspeneos, e tão fómente por 
ca'llsas espceificaàsa na lei podem ser postos em dis
ponibilidade. 

.. a. ANDIDo . ,:.ENDES :- a mo1 cs queJxumes li 
esse respeito. 

O S11.. ALE~CAII. ARAIUPE :-Perdão ; quc,i:z:qs noccssa
ria~e~ate devem ha.Ycr or ue nenhum ale isla ão é ti\o 
"Perfeita que trcge. o resultaà.o que seria para defejar; 
inns o certo é, que nos paizeacivilisados, a que me refiro, 
o poder judici::-.1 gcza de creditvs de iD:lepenpente. 

O l:ll . CAJSIHDO MENDES :-No noeso paiz é s6 poder o 
executivo. 

O ~R A LE:"CA.II. AnAniPE :-C"o:l.funde-ae tndo: o ncder 
e::<::<.? ':l ~.ti~o entre nó~, eon::o em outro qualquer pâiz de 
regimen livre, é .:quelle qu:J eet:i sempre em c.ctivi.ia:ie, 
e q~~t> porÍ$SO pa~cco i~vndir tudo, qul'.~do apenas ccope
ra cO!:!l O!! o.iems1s poa.cres, meno:; 3CUvos. 

O Sa . C.A.:sDxoo ME:sDl!! :-A7s qunes; ellc procura 
sb;;one;. 

O ::Sa. ALE!'iCA.R ARLRIPB :-He. so.busos do poder €XO
cuti\·,:., como h& :>bu~os dos outros poderes politioos 
entre nós; m r:e isto ~utaisa n dize!' que os D.OS9CS po
<leres p:>lit!ecs se tem sbgorvido mutuamente 't Se não 
:~cà.enws sffi.rmsr a propoFição a respeito de todos os 
pcderes eomtitucionae:!, niio a podemos as!!evcr&r a rea· 
peito do por}er C:tecutivo. 

E oue:::n sso aqoelles que e::tercitâ:l o poder cx::-cuhvo 
e::Jt:-e -:::.ós ~ Não Ei!O cs bcmens cmil'!entea do ps.iz tira
rs•lcs da representação nacional 't 

O Sn. U ceô.._ CA v ALCÃ.!'iTI :-Os argum<;ntoa ad homi
r.tm :.ão sen·cm. 

O SR. -~ LE:>.:CA.R AR.AJU'PE: -ConstrmtemG::Jte brada-se 
<pc o poder f xe~u~i•o absorve os cu~rcs podere::~; mas 
g_u ::;.cs eão r s provas? 

O Sn . Uce3A CAVALC.:.:'iTI :-Tcr'!os o ~entem. 

O Sa . AL'E:'\C~a A'llAarru : -lia bem pouco tempo, 
Sr. presidente, deu-se um facto :nota.Te! em relação so 

oc;er lt-giellit!Yo. Cma decisão deeta ~sta eamara. 

a:rrancou do tribunal d~ rcl:t~:ío um msgist7sdo qne 
est:tva ~endo respon;;abilisr,do, a titwo de qu~ elle ainda 
gcz!l.V!l co privilegio de ropresmt<'.vte ds nsça_r-, ,gu!:n<l~ 
já o nib l'ra.. Um sil::pl~s parece~ de. coz;n:::::lSsa.~ ~qUI 
vetado em 1868 teve o inesper::c.o e Jncnvel e!felto de 
nul!::ic,~r 1::::13 rcntenc;s. de pronuncia, e ;ôr ter;no ao 
prccc~so , qu~'~ ::-eni!i~ ê:e julgr.mento poran~~ o tnbunal 
jndic:ü::io. H ... t:.'i'J !!lc..:ntest:..vel u;.:ce~so po.: parte do 
podçr l~.;islativo; o t5.o tóm!'.nte põ~q::~ occ?r:-eu este 
facto c pcssão cccor::er ot:.troll devere:nos dizer que o 
poder kglslati>o ::~so:vcn o po:hr judicial 'f 

Ni:. gni!m eert:tmente prcfesse.ri tão sbstrusa doutr~. 
D!:;u c r~ r-ito : têm havido f:. c tos de l::.mentavel atbl

trio do pocle::: executivo; ma:; elles n!io oonsthuem regra. 

O ~R CAISDIDO 'ME~DES: - Desite quo o paiz se cons
titt:.io, tem acont~cido i&to. 

O Sn. ALE~ cu AIU.RIPE: - Prost>guirei na. min.àa 
demonstr:;ção em rele.çio so que encct~.tro em legisla
ções estranhas, como eufficicntc garantis. do poder 
jndicial. . . _ . • • 

Diz e. legislação belga que cs JUlZCII sao ntnliOlOB7 
e EÓ por sentença podem eer pri ,.~doa dos. ~et:s lugares 
o~ uor &nspemco, cabendo remoy:Jo fOr ua de prom~ 
ção, e com se~ consen~o. • 

E' idet~.tica n disposição que temoa no nosso pwz: e 
:por que razão am?sn:a_dis?csição executada na Bel_g~_oa 

tração da justiça, e entre nós não ba de produzir igual 
resultado 'f 

Na Prussia, os juizet! &ão nomeados vitalioia~~;e 
• • Ó i . " id 8 Oll O tal! em em mbili-

de em virtude de l!lenten~a po~ eamaa l~gaos, e _sio 
reEiovidoa noa c2.sos de exigenc1a do senxço publico. 

Já ae vê que a legialaçio da. Prusria é um pouco 
mais franca. do que a. nuesa, qnancio permitte !em con
dições a remcçio dcs juizes por utilidade do serviço 
publico. 

Na Baviera 011 tribunaos !São independente• nos limi
tes das I!tWI funcçõea judiciaes, e aonl! membrotS só por 
Eentença podem ser demittidos do! sens empregoa com 
perda do ordenado. 

Ahi temos, que na BaTiera existe a faculd.ade de d~ 
mittir o juiz, com tanto que elle fique com o ordenado. 

t:o &c a e, que en re n s se cona1 erar1a l::lSl e 
attentado, nem por isso alli destróe a iDdependeneia do 
poder judicial. 

Eu poderia citar a legisl!!.çãc ue 
• C!U'!~l 1 e • CP. U • 
mts abstenho-me da fazê-lo psra n iio enfadar a pa
cicnci~t elos nobres oollegss que me onvem. 

Sr. p::u!dente, o magistrado, na verda.de, é encarre
gado de mui difficil taref>l ; mas a jus~iç11. social não 
está toda em sua; mães. Oo direito~> do cidadiio pen~ 
dcm tumbem dos s;ctvs de outra classe de f:mcciona
rioe; no entretanto os nobres deputados que fazem 
consistir toda a imparci:tlidaC.e da ju!'tiça na Tanta• 
jos;;. e ~cgura posi,;ão do juiz, per qne não buec:io para 
os demais funccionarioa publicas e:lta segorsnça e 
ab~oluta indopendeneia pe~osl 'f 

Sei que o m::.gistrado Ileces8ite. c'!.e rega!is s em bem 
do e::o::t.>rcício C.as sue.s attribuiçõe~; :mas em tudo ha. 
u:n jtl•to limite. Impossibilitar que as 6uao decill~e& 
sejão ó ctadas por influxo estranho; srredar n. ccntin
g "nc:a c e dar· se á c~<.usa jt:iz c a occasião; eis ~s duas 
grnnde~ bnrreirss que vedão o poder ex:ecntivo de 
t ranspor ns rei8s à.e ;epnrac;i!o do pccer judicial e qne 
eet!\belceem a independe.ncia da msgistrstnrs como a 
con6tituiç:O:o detercinon. 

Coostituida a magistrntnra como cl:asae, em que o 
g cv.:rco do paiz não tenh:: ~cçio, ccnfcrme _prel:l:",~ciit3:,o 
cs meus illnstres anta~~:on1stas, natural Eens a mspl
ração do 8bnao. Facilitc:i o abuso, c eE>te não se fará. 
esperar. 

U !l:ll ma~trstnra isenta de toda a acção f;O• 
vernativa não t :.rdaria em ter desafiada peles at
trnctivos da usnrpaçãQ ; o ncfae CllEO Oilicil seria 
contê-la. 

Senhcra da faculdade de pronunciar, e por cons!
guit:te de suspender os altcs !uncciOl::arics do Es~Pdo, 
e os agentea subalternos do poder e::teontiTo, ells ,::'C·
deria aomúar t11do; e apenas entrasec ec co:::lpe-
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tencia com o poder executi!o, o embaraçaria s esd.a 
Ulomento e Até o a!l!luilaua com o nso tanto mw 
peri~oso quanto mais tmsoeptivel do pretexto do lega
lidade d~quella faculàa~e. 

(H<; um aparte.) 

poder e :o>: ·cutivo, pOr\J.ne é 'l)os:.i\·e! •: a.b.u~-:J,C~vo tt'.tnbco. 
argc.mentar com o s.bt:.6o do poC.er JtlClCli111 que t~rnl.::em 
é poesivel. 

não e"ti !l?. orga.u.if>r..ção deES9. m;-gi_:;~rn~o.rs, qu·3 se ::lcs 
quer llpr<sen.tar como ~an~céa a~ psuça e da rest~u
:ta<yã~ da v~:dade ccns.t~to.ctcuel: se o poé!.er exzcutJ.vo 
n5urpa ao ~tbbuiçõ.::s do po.':.er juuicial, o rc:::Jdio está 
indic:J.C.o na coustitniçiio pclitics. co Imperio, e vem ~ 
ser a rospon.sabili .:ade dos ministros prevaricsdores 
per:r.nte o ps.rl:l.mento •. Tudo qua:o.t~ ~ão fUr isto. é ~;s.~ir • 
dos preceitos co!l.Stituc1onaes e fs.zer 1nnova.çoes l.IlU~c•s, 
e quiçá perigoeiU!.. • . 

A lei da 3 de Dezemoro de 1841 a1nda eoffre uma 
argu.iyão e:n rehy'S.o ao assumpto C.e que me occnpo 
neste momento. Ouvi aqui diz"r, ha poucos dias: 
~ oon~ 1 u1çao ez o mag1e ra o i e 
de 3 c'!e Dezembro o fez dependcn:c. ~ 

ltlas quando estude a ld de 3 do Dezembro vejo q~e 
· dos ma iat:-ados fez duas couaaa; rl~ 

meir~mente, dtu g~>rautilla pnra a boa nomeação ~s 
juizes; e:rn segunâ.o logar, deu-lhes importantes attrl· 
bnições, como a da respocss.':Jilid&de dos mai! e:opre

dos ublicoe. 
ra, se nma EI q'lS oont m ta.ea aJ.SposlÇocB eonoo:re 

para a falta de inClepend.enci& dos tntgistrados, não sei 
qual será outra disposiçi\o, qual será outra lei qne 
po!Saxnoa fazer que nio seja igualmente taxada de se
melhante defeito ! 

Pois, uma lei que regnla aa nomençõee f.:ze.ndo com 
t!Ue ellas sojão mais acertaaas, já pelll restricção das 
Ôondições para a escolha do poder executi-vo. já pelo 
accresciu:o de habilit!!ções naquelles que devem ser 
nomelldos; uma lei que amplia grandemente a& attri
buições da mllgistratura,põae com razão ser argc.ida de 
tornar dependt!nto o msg_istrado~ Creio, que não. 

a ~ 

qanlquer &posição contraria á independe:1cia do magia· 
trado; allega-se apenas a que o obriga a aceitlr o cargo 
de ob~fe_ de policia; porg_ne, acei~o o o:srgo, e finda a 

I I 

mjeito a uma :t::lercê do governo. 
Farei sobra isto da.asGbsetvaçõcs. Primeiramente noto 

qno não é cia lei o defeito, porque ella quer que o ma.
~strado qus deix::~u a co::nmissão policial regresse ao 
seu lua-'!::, isto é, ~olte á sua comarca. E' verdade qae 
ae te:c:u"" dado 'i.ntelligencla tal sesta disposição da lei, 
de maneira que o magia•rado tei'::::lins a commissão de 
que se encarregou e não tG'I:l oomnroa eem um acto do 
governo, que l.b.e a c!eeigno: donde se re:cnb.ece que 
o mal està I!a e,;: ~oução. 

Em. segund.o lugar, pondera~ei que !<inda quando o 
erro fosE.e da lei, Cf tt1. nã" poderia causazo a grande 
celeuma que Ee leva!lta; porqnsrr!to a disposição le:;::al 
cntcnd2 co:n uo ou out:-o msgistrado,eDão com o poder 
judicial em Fi, ou com o corpo às nJsgistratarn. Fsc~os 
isolaclc~, t mbora prejuci~ites so magistrJ:.do individual
mente, z:iio ccnstit:J.em a perd~ da indcpendenc~a da. 
corporaçao. 

O scto :~daidonal é tambem arguido como infenso á 
i.D.de endcllcis. do oà.er "udicial · mas o ue co!lté:n o 
ao:o a.iàícional em relação a esta materia 'f Detcrn;inn 
que os j u.izes G.e direito, preccéiendo qnei:xa, possão ser 
respo:.sabilisados p eran::e as a~sembléas provinciaes. 

Sr. preaiêiente, qn;;nà.o atteoder mos á razão que t evlil 
o legislsé!.or para. estabelecer sc:J:clhaute dispoeição, não 
a acharemos reprehensive! ou censu:av::!l; tlorquo de
ter.::n:na:J.iio a comtit::.içs o a res?onsabilidade <ics ma· 
~stra.êos oo:no um é!os m!lios mais effi.c~õ;zes para a bca 
administração da justiça. a cont€cia que easa r espon5a
bilicade s re:;peito de cer~s lug a:·eslonginqnos t ::>rnnr
.e-hia. nuHs.; pois C:eve::.ào a parte otrendids ap:-eeen
tar·se e:::J prazo ce:t::l, não poai.a vir de g r:..n.C.es distan
cias &o~ tribu::Jses da r elaçiio ps.:-a ofler~cer as suss 
qul:i:xas ae:o graYe sac!'ifido pela Jacccssicaie de t:::ans~ 

por gran<!es caetanci~s ; muitss ve~es a demora lba acar
retari:l a perd:1 do à.ireito de accns~:r o juiz premri
cadcr. 

O legislador de 183!, imbciilo no pemsme=:to collS
titucicnPl, procu:-c:1 ücili~r ao cid.e.dio n:.eios de dee
&gg:-ava:.- o seu ~ü-eit:J. ?n d~ a~s~go.ra-lo. Appr~X:imen~o 

- ... • • '!"' 
1 •. ... ...... • 

da j..:stiç~ a r:ioiue!:.l f!'.lts.f.~~. e para que o !!l!!gistra~o 
ns ün:1os.übilid::,;it;;, ou m~s:.· o na dificuldade cia punt
çüo, uã:J ellCO::ltr:J.e~c inci.t!'!mento so ~bn~o. 

.. ' ; .. ,.. ..• ~. ~">'"'"'. ' o .. 

Otlffi?rir O ECU de ... er, O Oids,r,ão precisa da segursrç~a 
para a c:=cctivià.~cc dos seus direitos. 

A constit~ição declarou mui exprrs:amento que o 
juiz .:: responsavcl pelos sbusos de poder e j)r<:.varics
çõcs c:J:n::nettiàos no ex:·~rcici.o do !:ou emprego: o aoto 
addici:-nel q:.Uz dar st:lpls. ::ea.lii:-.de s eeaa p:rom"·fsa, 
attcndendo :3. enorme distl!.':l.Oia em que algumas pro
vinc!a.> ficã:J daa sédes de :relaç7io; sen..:o que con3!dera
ções políticas t2mbe::1 se podem addu::ir em s~st~nta
çio ds provià.en:;ia decretada pels camsra c :,n.stituii!t! 
de 1834. 

Então o nobre deputado concorda comigo , isto é, 
quen!io obstante o acerto.das providencias le~e~ •. nem 
por isso se tem. (;~nsagrudo e~tre os ~ovos c1viluados 

se quer .tigurnr, que surgirá entro nós t:io I!Ómo:lte por
que a e esta b~lece que o juiz não C.ependerá em c ousa 
~<lgutna do P?der txí3cntivo pars a ~ua elevação aos tri-

Ha nisto grsnde força de imaginação : o poder jlldi· 
oial. entre nós d::ve ser o que a constituição cre>lu .•• 

O Sa. CA~DIDO ME:-<l>ES: - Não: a oonstitt::ição diz 
quo elle existe, ma2 ou não vejo. 

O Sa . .Au:Nc.t.R Aa..t.nJPE :-Então digamos q,ue, se no 
::Brazil não hn poder judicial, não b.a ta.mbem em paiz 
nenhum do mundo, porque todos oe paizes civilisadoa 
têm mais ou monos uoa. organisação de magistratura 
como a nossa, e se cllca tê::n poder judiciario capaz de 
administrar justiça, como o permittem as coaaae !tu· 
numas, nós tambon1 o temes. 

O Sa. CANDIDO MtXDES dá um apllrte. 
O Sa • .ALE!'ICÁR AliAUli'f::- Lamento que o nobre 

deputado esteja tão peSBimiata o~ relação .a ~ste ponto. 
._a. .. .. 

reaultado, olhando para oa factos . 
O Ss.. ALENCAll. ARARIPE :-Se o poder jadioiario esti

vesse collcoado nn posição em que figura o nobre de
putado, realmente lamentr.vel teris. a sorte do p::iz, 
porque não havflrin segurança. 

Julgo, Er. presidente, que a. comparação da legieh:
ção do& povcs civili;.ad.t.s com a nessa dá tm re~ultado 
conhecermos, que o nc;Bo ~ocor juà.ioisl es~á !las mes
mas ccndiçõca em que BB ~oba entre , esses povos o 
poàcr enca~rcg;ào de admillistrar justiç:l. Se a nossa 
b.:;tituiçãc é igu:ll ~ desses povos, e ee elles hão conse
gu.ico v.:.nt?.joso rQanlt~do, dcva:nos acreditar qo.e nós 
tambem o ccllitoremca. 

Desejamos uma perfeição ideal, q~e jámais as in~ti
tuições humt.nas consejZUem : e aqtnllo qu~ 6 posl!lVel 
nós j á t emes es~:;. bclecido, tl\lvcz com mais '!Certo do 
que povo10 cultcs da Etnopa. 

O Sn. CAND:Do MENDES: - T~mbem D:.io duTido: 
ha pnize3 ue esGo abaizo de nós; a qucétíío é de 
esca ::. 

O ~n. ALtNC.A.R ARAJUPE: - A perfeição das nossas 
instituições depende de uma. con~irão, que _;lão pod:;
ms.s crear do subito: essa cond1çao é a lllulltrsçao 
geral que f6r:::.a a oriniã.o publica !otte e respeita·:cl, 
cap~; de dar realidnà.e e exito effic'-Z aos pn:J.
cipica cc!lS~tgrad~s n&.s leis fun.<!ame-::~:s.es da. nomt 
patri:l .. 

(Ha um apr:trU.) 
F d ls:rei d~ antiguicadc q::c so prete:lct.! estabelecer 

ccmo princi;:.io nb2o:u:o para as p:-o:ncções ào :::Jeg!s
trado. J)a snti~uicaàe absoluta se faz depender CG:r.c 
co.::~C.:;ão ess3r.c::.;l e bo~ ~d:oililitração da jus:~ça. Se: 
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e!Sa cc!ldição .o ma.gistrtdo _é depcnd ~nte, e des~pj?::.:~ce 
s Jr:J.Sti.;s.: !.SSl!l:l argu:ne~tão OJ s'";;t?nta:icrcs c.o pr!Z!~ 
c !:li o. 

·A ll!lt:~uidst:.e t.bsoluta, se póde ter vantsgem, t~m 
C.~ certo 'iuconveniencia msnif::sta. Col~oc::.do o juiz em. 
:!!.l situação, pôde desapp:uetler o e<tim-:J.lo de be:::::. 
se•"â • · mcs sobret:ldo a Ç.tl:'stão <JGra mim =~.:oll"s;- s: n·:> 
ll<!!túdte pro'.:>le:na. .. 

À le! e as e:x.igenci:as sociscs querem que flB nomea
t;ü:.s :~:cs.i:io no:; msis idol..leos. 0rs, se é inco~:estlv~l 
c;:.o =a cl::sse da magift!'stu:-a ha u:::s mth icon~cs 2o 
que ou~roa, co=o ~c:mtec) entre tcà.sw ~s c:r,:'~~~, é 
j'tlztc alle tique 20 govorno, i!l~umbi~o ae '~~~giar pdo 
be:n di so~iedadtl, n faculda.,le da Hc.lhs, c ·•jo u::ico 
:E= é proporcicner molhe>ris servidora:;, C.:. c.:.-::so. pu
bli-:a. 

St:i be.:.n que o magistrado não procura 2escmpen~:J.r 
be!::! o seu dever s6mente pelo e~timu:o <Ia pro:.coçã·::>: 
to:.o o hom<m ambiciona dibtiog•.lir·s•3 'ntre os seus 
comps.nb.eiros por e~se esj>izito ~e z~lo d:; proprii re
putação e desejo de grnD.gear oonsidersçib; o m,, gi&tr<>· 
do ni!:o se isenta dese~ lei. 

hl:a.'l o qua importa isso? O E~ t'l.co tem o direito de 
se: biim seniao, sobretudo em um dr.s mai;; impo1·t!lntea 
a!s::.mptos da. publica administrE:.çiio; lego no Ettldo 
deve ca.ber a f"culdad.o de e!colher entra o:~ que -ro'!om 
bem ~eiemps,;thar o g.t.ve eDcngo da jud.icn~u.rll.-

..: 
::::~ittir, qu.e havendo um jaiz de mr.ior cap:J.cide.d~: e i<l
teireza, foa!e a outro dad:. a promor;ão, z;6:::~cnt3 por 
obedecer ao principio cego do tempo ,. . ~ 

aopho atbenien:e autor do Tra.lado das leis, no qusl, 
f&Uan<lo da jlllltiça dos tiibur.aes, dizia. exprcssament~: 
c: Escolha· se por juiz o que gozar de melhor reput&ç~o 
de probidade, e t~nao e11tO luzes e iotei.Ieza, fará a mais 
acertada. j ll!.tiça. ~ 

Eia aqui o principio ào me1ecimento consa~:::n:do pc:r 
tão lo.minoao esoriptor, cujas idéaa s:io sox;:p:o ac:~ta
das como judicics;s. e cujs.s Bentenyas aiio preceitos 
sempre reapeitados pelo& s11bicu de toC!.as e.s ida-los. 
Era della, que dizia MarcJ Ciccro: < Ma lo cum Plator.c 
Irra:'• quam cum Glill ver~ untire .. ~ :r~1 o ccnoe.ito \!o 

o ' judtcatura! 
A tndo isto objecwo espiritoa meli::laroeos g_ue, desde 

que :r:ão ha o direito da sntiguidade absoluta, tem-se . - . .. .. ~. . .. . , 
quando :cão é nomeado. Não penmo por e!s!< fó:mn. 

EnteDdf) que o IDB,I.lhtrlldo eatá nas condiçõ<s a~ 
qualquer outro cid.adiio em xelação n.{S d'3tmds c~
pregoa. A. :nessa Propria ocn~tituic;ão dctm::::.ina qaa os 
em . r~gos sojão dados F<os de m âor m :.rcci:!'c::.to; ora, 
s~ i co:n~tituiç:io est-:.belecc e~tc principio, e se o j~iz <le 
1" i::u.tr.ncia níio tem. o dirtito cx._?rcsso lio s~r d<:sem
ba.rg!!dor, é ccneequo:ncia que c:, gC~ver~~ :em cb:rigs~üo 
restriots. de entre os que esta o h.!. bill~adc:; p:ml. H::r 
nomeai!os ete~lb.er aqueiles q!:e dle j.1lg-: t ' :em o pre
dicado da ooll.Btitui~íio. Por cons~r;,ncnci>• , o ~ovcrDo 
ahi não violá direito slgm:n, e des:le que n:i.o vi<;>la 
di::eito, e pelo conttsrio cumpre um àevcr, zcb.:::co o 
be::n oublioo, não tem feit~ injuril a ni::gn•J:::: . 

0:~, Sr. presidente, quaodo, to' excmpl", n:>,:. Jl'stts 
senatorie.os, on nos con::u rscs, d~i ·EC :: c:cc!h~ ele u :-;::. 
dos candidatos, ha injuria para aquell ~s q::c !!à0 ri::J 
el!col!:.idos 't Certamente ,-;t~ ::qui 2índ?. :r.inguem te 
le:nbrou d.e resclver pola. affirmr.ti ~a ser:::e!ha::.<e q_;;.t:;;;; tão. 
O cder executivo é or Jci CO..':: .ç~tuido arbHro elo me-
reCl :::l~nto os mag:s-.r~> cs pr oj:cstcs pa:?. os t :1 una~ s 
de 2' inlitancia; e desde que ohrar cl<>n~ro a~s ra\a~ d& ~ 
8-:l.!i~ at~ribu :ções, .não tem ioizo sffrvnts. no cic~clã rJ 
q..:.a C.eixou de ser nomeado em r.ttcnçã::> tó=c::ttc ~o 
bom s~r-viço do E st ado. 

E po:::-qce ::ão ha iDjaria alguma~ P o::-qus u.::J pdcr 
legitioo decidia a. cauea do merecimento, que e~tá :,a 
espl:.era legal da. sua compctenda. 

o Sn.. C.A.!<iOIX>O }.h:~DES:- Injuria ~ão :;e p6ic c~e~~ 
h!. c:n certo d.cea:-. 

O Sll. AtE!'IC.tB AulltP~ : -Entretnnt::> nqu: se t.:m 
d.itJ q:.:.s o magistrado prcterHo fica inj~riaào, 2.if!r.
:":4!i à.~, n3c goza de cJnceito nenhum na :ua ccmarc:>. 

O ~a. C.\:->Dmo MENDES : -Q-;~::.à.o o hcto se .:.:p~te 
z::.uit::~ vezes) cc:tamt:!l:c ... 

O ~1\. P.tENCAB. AMl\ll'~: -E' ~ma opinião erront!'a 
qt:e cumpre ccm!latc:-. Qus.nà.o l:!s -.:::na eacol!la destes 
o que se p6de rszor.vol!:le~trJ diz~:~ que entre os co:a
current·~s !.lcuvJ um tp.l~ o g-.v~r:J.o entende"J. ser mais 
eig::o, hto é, n..ús iH.b~:i~J.~tl Pt--~ &li funcções d:J. jnC:i:-
catur:-: ó<ljJCÚo:, C.o que c~ cu~rcs co::::~jant.:mento p:::c
pcst;:;s. 

0:-a, acont•'cc::::, qu(l a z:~b ~~cclhn. d'l 1:.0 !nd.iv~2 u'J 
s·j& muitas Yez:-s ;·;p0b.:n; :u ·;:; t~l f::ct J p:;:li!ri. ;:.r.ja 
dil!ar c.s ínt~rcbé·C~ co n:z.g.dr:;.ú·, q<!e :...::c é p:o:::.ovi(;.o, 
:r.us nunca a ~~:• tcp:n:.ção. 

~e ~lgt:t:,:: <:onc::r:::~r co:r.: 01~tr:s c:ds~.:ics a -.:m e:n· 
pr~go ~ x;::o fô::: :>tt.u::idc, .:evc·~e cc~sich:;H per i~:.:o 
injuriaC.o '? [\.r cc:to que :::lo. ~·o1t:ntc, ~e is~o ~:: 2:! 
em ::-cbçiio n outrs qunlqne;- <:!:;sõO ê.c écr.:du0s, po::que 
nzio h1:vex:::cs ~st:J.bdcccr ~:J:J.«. reg~~ r:.cYa e àirr;;:=é!lta 
psr~ os juí~es du diroito "! 

0 C~!'.rCiCÍ;) do C~rgo citJ juiz de CÍre!to ~pen::,,; CJ:lS
titue ~lll'- h~>bititaç~o psra o ln;;»r cc desembargado:; 
a lei ra&tringio a ~mrli~uda ~ne tirôs. o governo de 
hzer s~ norr:eações ccs j u!zcs dt! scgnndn. Ül>:llncia 
d'autre cs cidnd~03 br::.ú!eiros fm ge::-s.l, e ordenou 
que f,~s~em ti~ados d'entN aq,udles qt:.a tivc~8cm u.c 
certo t<mt:o ~a jud.ic::tura.. 
ht~ não uer si :-1ificar ue 

eva E<!r dcstmbarg~· cr; aa;i::J camo o ser cU<. i!o 
brazilciro, x::aior de 21 llnnoe, e n\J gczo c os direitos 
polit\cor, não importa a obrig~ç·:ro de ser nomcr.co pna 
qualq_uor ot::Jpre o a que ccncono. E!i uma ounciç:~o 
gera para o ~os os empr~gos e te c·r;; cs cano: Sl OP, 2 
ex.i!Sten.cia do n:~rito qu" ao gcv.!rno comptto gtu
dusr. 

Se Dos empregos co:::~z::nns nellhum cid;;àZ:o se co::::
eidera i~jm:iado cem o juizo do go~orno, é justo quo o 
n:asmo sncoeda com cs In.g&rts do juC.ic~>tura . 03 m\.B· 
mos p:::-lnciplcs cotern:in:iio 1:s n:esmss conclc~Õ'"I.I 

Oru, é ,·crdsdt>, Sr. prcsEonto, quo p6de bavor n't:ms. 
ou n·cu!ra circm:;H;:,.ncia erro do governo, mar. isto ó d:!s 
coust.s hnxnatt9s: :não podemcs ~~r pi:!rfcitcs nem de
vemos ~>creà.it~:;r q\:C o go"ern~1 composto de ho::::an~, 
aocrto sempre. , . . 
oqno te:aL :J. n:nis merccirr,Q::·to; :-.ua:s por que p61c d=.r-s : 
in.frncr;ã.:~ d::. r~grs, não se ba d e e~tabele~:cr a r~ r;rn. ~ 
Ago~n va.mcs por cutro bc1o. ~ã~ convem qt:o feião 

es :mais dignes d'entre es jaizes ee 
dir~ito 't H a quem con~ctta c~te pti!l.cipio '? 

O Sn. CANDIDo !tJE:-oDl.:s : -Ndo. Apcindc. 
0 ~n. J. LE:IC.\R ÂliAnJPE :-:Portanto, li O O ?tÍr.cipic 

ó vc:rd:deiro, s r egra co JI:(!recin:.entc dev~ se:· catn.bc. 
lecid:1.. 

Dizem os nobres <1cputac1cs q'l4r, C:aiin s ~::J~Jguíd sda 
nb:clut:l, n ud!:'lin:s~nv;íi? n<; justi:;>l :;crh mais :;":-fcit::, 
isto é, o juiz, livre de to :ia ?. àc~cad&ncis d :• fp~·erno 
:;:ara o r.cccsso ~s rel:lçõei:', s~rin ::.::ni11 jt:., to, =:~is I'Xilctc 
no cumprimento dos 5C1ls ci.ev~res . N :::.s ?Cr;tu::: t_o eu : 
os dcscmba:gaccrcs pa:a paor:~ :::-e:n :!O s ;;pre:nv tn1X7!!al 
de jn:st!ç<t cepenC:~m do gove:no '! ~J:o; C:ltrcta:z:to 
ch~rvo que ~)ela tn~e;na fórma ~c cl11n:2l. c entr::o c:. C.cs· 
emh:arg:;.<;ores o con tra or; jui.z~s à:J l' ;::~:r::.dll. 

Se <' r.:rincipio da. antiguidede <:bscl:: ~r. tiv: SZi:l 'J :on
ravilhcE;o c!!' cito qu-J lhe prêtC!ldem ci.n:;: cs seu• ~,d:ni:-~
dcres, s?guir-Ee-tâ P., qne C::J.trP. =és l:ave:ia. z:a :o:il:gis
tr!itura c:c 2' in!ltancir., efs~ pteconi~::.~a i:::!r.e::~':: :i, nc:a : 
no \l . trctr;~to ..::1;1 n~to _qM os ~obrer, C.e!=J:l:~d.c:->, q~e 

.. ~- l,_ \r " -.... • ... !'\.!.. ) • 

d .;l·ão igu•;i::ncntc :r::.Jl!R o irr.pot~..:nt.;: a u:.ag1~t~Ft.t:J.:n in
ferior e a sapcriol". Lego, Dat::~ v:.!e o cc::ti::u cl:\ :.:Jti
guià&J.e . 
T:;;~o nt.1. ccm:G.ernçíio ;):lrs :::c:tr.::::- c·.:e :1 c;:cn.::~

l:t:-.ucià <h ::\!r o j~:z do <iir""i:~. ncn:e:.~~o O:: : sc=-b ::rg~dcr 
nelG p~r:C t i•io êa ~::lti~~:.i~hcl'J ahoh:t~ :::íb l!:u ·:!& z.-á. 
tt:tÍS fc.~ç-~ 11 p?.~a O C:l::;;-pri::nEll~O CC S<;~S C~VC!~S, r:l'lll:!l 
como :n:ic C.á ~c~ ci.es!:c::barg,.con:s. 

Todas C :J.~;:,:,;om c sen ~a~at nele senti:nEnb i:1timn 
<l a pro ; : ia c.ig:l!:. ~ .::?. E~te 8 a ~:s:::à~ fc:z:à::.~~n:o ca 
jrlQt:<; "l ·; o s :.:!~O:lt~c~lo ào j~~:. cc~::~~! a ;.,rep c-~e:J.c!a 
<i~e. !lo ::· ;~ ::; ·-! c-:.:.!!.r:t ~s HC~I:!:~iéaCe:; C.J. eor:a. 

~::.;~, S.:. :::~e ~iC.~;J.t ~. ~HF~c::~3 q,-:.:c b::~c'ic àar ao ma· 
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gtstr:ido sup<;rahuud.rd'".l.tss r.egdias, procn::ão por outro 
!a i o mutih·lo como cidadão ...• 

O SR . CANnrno ME:-IDES :-Mao quem o quer r;:utiJar? 
Ni ::gucm: oile' têJit ''· líbcr!.iado de envolver-se n~ po~ 
litioa q1:2n !o q•oiu:·cm. 

{) Sn . ALENcAn .AnAnrPz: - •. . • í r. zend.o delle ema enti~ 
dnde lncDmplt:ta ua~t au~s r0lu~· ões politicas; querem 
-privE, lv do ditei to de r c; prcsentar os seus conoidaàãos, 
iropon]o -llle pana gravia>iL1rL que o co ·~igo criminal 
reservou pnm punir s. preva1icaçiio, qud é u perdQ do 
sau honroso o::wgo. 

A con~tituição do Brazil crcou o n:;n~istrado perpe
tuo, ma' nãJ llle ccnfe ·b a iue.movibilidade nbsolut<l , 
e auto~Lou a;; Nmoções por convmíencia publica. 

E&ta disposiçiio util e eabia é po~ :•lguns entendida 
d·J fórma,que '· previclenoia da no5sa ld fandament~l fi
onrf. Lmtilisada, se passar o reghnen, que pretende es
hbeleoer a <meada. ollerecicl& ao proj.1oto de reforma 
por dons illrrstres pre()(iuante;J, <htermimmdo as ol!ln
sulas de promoção doa juizes inferiores para oa tribunaea 
de 2' instauoia. 

Por ee$e regimen o jniz ào direito fionl'á co!l&ilo na 
comQrea, ejnmnie poilerá ser at~endid.e. qualquer cven
tualidnde f"rços:t, que ex;j:J."' sua remoção. 

Não é admi;sivel semelt!P.nte ordem de oous2s: ella é 
contraria ao bem publico, e tanto basta para não 8Gr 
aceita. 

Argun::entou-so com o exemplo de povos antigos e 
mod~rnos: disse-•e, quo era tão importante esse prin
cipio de complet~ inamovibilidade do juiz, que a oivi· 
liasção moderna e o mundo antigo o nceitnvão. . 

Sr. prelidente, em face das obfervnções, que ante
riormente fiz em rel~ ção ás condições de independenoia 
do poder jui!icial entrs oa povos cultos de. Europa mo
derllll, se conclua que P.. perpetuidade e inomovibili
dade da mzgistrr.tura al!i não é como aqui se figurou. 

A perpetaidada dos juius, mtendida como in~movi· 
bilídade completa e n.bsoluta, penetrou nos 1mtigos 
tempos da histeria p ·· rn sohar nrgumentos; mas nem 
por isto essa PXcunao p6rece feliz . 

Vejamos rapidam~ntc o que sobre o a~aumpto noa 
dize.m os subsietentes documentes do pas1ado. 

Na Grecia ctüta a jut;tiçs eril administrada por juizes 
temporadas. "todoa nós conhecemos a fama do compi
cuo tribunal do Areop~1~o . aonde sa resolvião os mais 
importantes e os maia d.ifficeis pleitos. Os archontes, os 

· demiurgos e outros juizos mbalternos não gozavão da 
per;:etuidada, que é imtituição moderne. · 

Roma, paaso;dos o~ tempos dos sett~ rei~, teve a jus· 
tiça dos consnles e : .do~ pretores; a!! i o juduv jamais 
assumio o caracter da perpetuidedo. 

Estas m~smao idéa.s regêL"ão os povos ila média idade; 
e nasim não é fundado ir nas institni<;iics cntigas buscar 
cxomr.Jc P"rll nos convencer da u.Widade de um prin
cipio , quo esEas inatituiçõen desoonhecião. 

Quando em Franç>. sa con.stituio a magistratnrl-l venal, 
isto é, adquirida po1· meio da compra feitll. pelo pre
teudcnte, firmOU•F8 0 principio d~, p~rpetuidade; mas 
autão aeguio se o immediato ubuw de uma clasee, que 
pela a<gn.rançn dos C:3X(-(OB anojou-se á usurpação. 

Ant<s diaso a administração da ju~tiça em França 
competia ao conde, que dependi•. do rei; mas depois 
& magiHratura perpetua ulli rrgaeu-se a um ponto, que 
tornou-"" f .tal ao poder supremo, c soa cidarliios. Diz 
u:n eao'dptor frano<l?., aue " nesses tam pes o rei estava 
em França <em poder~ e o povo sem liberdade. ~ 

Pinta na,~ a situa1·lio prccmia. àn j ustiça de então, elle 
aconsoenta : < Já uão se temem as leia e os reis : a 
maior parte dns pes5ono diziiio : Se me inteut~rem uma 
ddmanda, chamarei o advogndo, e acharei amigos e 
parQntes. e clouativoe q_ue tornem boa a minha caufa : 
oo-mmette- ,e inj u< tiça no proprio e-eio da justiÇla ; a 
i nnoocncia já nll o encontra nEyio. Quem a defenderá: 
o a:! vogado? Esta prevUJica e tropacêa. Será o jaiz ? 
E~ts vende a sentença. » 

Eis o esta<lo n que chegou a magistrat11ra perpetua 
t oomplehmente inamo,ivell Este exemplo noa ensina 
~ue nãJ é sómente dando taes ragaliM, como preten
dem os meus nobres col!egas sustcntaclores da perpetui
ilnde e in:unovibilidade absoluta o completa, que te
:remos bons magistrados e justiça perfeita. 

Contra essa rerpetuidada e inamovibilidade absoluta 
úãn t ;mos tó o exemplo eles factos; temos tambem 
opiniões mui CJrd~taa e competentes. 

O famoso autox d~. Scimcia da legislação ensina que 
convem a pouc!l duração das magict t'etill'as, scoresoen
tando que tal disposição t sria tres vuntegens, isto é, 
preveniria os dfeitr:s da incJnstancia do megistrudo pela 
curta daração do c2rgo, impediria o abuso da. autori
dade, abrind0 n: elo para a RCousaçP.o depois da -finda a 
magistratura , a emfim empenhnritl o magistrado a 
cumprir com zelo o seu lugar pam merecer nova no
menção. 

Sem ;;.doptõl r na idé~s aqui axpendidns, to devia cito-as 
pera mostrar que Eempra se coru;iderou como pe1igosa 
a magistwtura constituída em classe absolutamente 
deslig11da ele t oda a dependencia do poder supremo. 

O barão ds Montasquieu no eeu E<pirito dat l!Í$ pro
nuncia-ee contra a inamovibilidll.de ab~oluta do magis
trado, e vai além quando escreve: 

« O pcder de julgar não se deve conferir a um senado 
permanente. Desta modo, o poder de julgar, tão temível 
ent-re os homens, não estando ligado a certa classe ou a 
certa pl'ofissão, t<lrna-~e- para assim dizer invisível e 
nullo: não teremos oontinnamen.tc juizes ante os olhos; 
temeremos a magi•t' atura, mas não os magistrados. :> 

Magistratura completsmente inamovivel constitue im
minente perigo pam os Estadc-s. A antiga magia" 
tratura franoeza, para ser abolida, ó:igio um golpe de 
utaio. 

O SR. CANlliDO MENDES:- Quem acabou com ella foi 
a revolução. 

o SR; ALENCAR.ARARIPE:-Antee aa revolução já ella 
não e~tava constituída no mesmo pé. 

Ora, se uma magistratura, constituída eolil inteira 
isenção de tó'da a acçíío da autoridade suprema, ch~gou 
a tamanho auge de usurpação, porque não reoeiare
mos que entre nós se dê ig11nl resultado, ou, quando não 
chegue a um excesso desta ordem, ·chegue -ao menos a 
prejudíoih! abuso' · 

O Sn. CA.NlliDo MENDES:- Para isso ha· .o poder 
moderador. 

O Sn. ALENCAR ARARIPE:- E' preciso em tudo haver 
um meio termo: 1it modus in rebu•: nem ~e dev.e oonsti· 
tuír o juiz temporario e amovhel ad nurum, riem es
tabelecer este pessoal separado de toda a acçlío gover• 
nativa. · 

O SR. CANDIDO MENDEs:- Se querem que sejs um 
poder deve ser segregado; sgora como funccionarios 
do poder executivo, como o são no Brazil, então sim. 

O Sn. ALENCAR ARAIIIPE:- O qua garanta. verdadei
rain3nte a independencia da magistratura e a torna 
nobre e digna do seu nobilissimo encargo é a sua 
instrncçilo e 11 sua inteireza, que 11 opinião publica es
timula, fortiEca e austanta. · · 

Entre nós consid.era-se como grande ddtito o poder 
de remoção confarido ao governo po.m em certo~ ossos 
deslcc~r os juizes de direito. No entretanto, Sr. preEi
dente, oousa muito mais repuravel ha na Inglaterra, 
e ninguem ooneid.era como atsque á independencia da 
magistn tura. Alli os jniz<.s dos tl'ibunaee infei'Íorea eão 
nomes.dos e àemittidos ralo lord alto chnnaeller. 

O ~R. CANDIDO MENDES: -Mas não são entregaes a 
poder estranho: têm sua autonomia. 

O Sn. ALE~CAR AIUI\IPE :-Ouvi ili~er nesta caF.a que 
cumplÍs. constituir o pode1· judicial por tal fó ··ma in
depsndente e forte, que tiveese ir.fluencia politíca. 

Esta proposição pazsoe-me errones, pois considero 
perigosa a doutrina que encena A penss o pensamento 
politico invadir o poder judicial, aniquilada estará 
toda a idéa de justiça nos tribuns:~s, onde os pleitos se 
devem deoidix sem outro pensamento que não seja o de 
dar a cada um o que lhe psrtence. 

UMA Voz :-Essa influencia. política é a que se deriva 
do poder político, que é a magistratura. 

O Sa. A LENCA& ARABIPE : - Se a influencia é a re· 
sultante dos aotos · prop:rice da j ud icatura, ·bem; mas 
não . foi o que se sustentou neste recinto. Ç.neriit-ae dar 
valor politioo ·ao poder jadieial -para · éoll.Írli&t&i: C<Jm I) 
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poder executiTo, o que certamente seria orear grave 
perigo de continuados oouf~ictoa entre oaaes poderes; 
equivaleria a firmar o principio da rivalidade dos po
deres, quando o que deve oouaHtucionalmwte exietir é 
a independencia, gyrando oadn poder publico na <s
phem trnçada pela ld fundamental, sem achar tropeço 
por parte de poder diverso. 

T ratarei agora de outras queetões concornsntes a dia
posições especi~ea do projecto. 

Entre !W accüs~.çõas feítaa uo proj ecto figurp. a da 
suppresoão da ~cção popular; n:.zs qu<'.m ~xamine o 
mesmo p1·cjecto reconh>. c~ que é gratuita a supposição. 
Alguns illustrudos oollegas dedo,zirão da euppres5ão do 
procedimento ofliehl da juótiça a consequencia de ha
.ver-se abolido a acção P"rul P.r, 

A oons•quenci r> é sem funi!amento 2-!gum. O projccto 
consigna a disposição, qne priva a autoridade crimi
n~l da inicisção do processo, iniaisção que se confia de 
ora em diantG aos rep:~caentantes da justiça publica, 
quaes são os promotores publioos e ~eue adjuntos. 

Já tive occasião de mostnu a evidente vantHgem de 
semelhante innovação feita nâ legir;lação do nosfJO pro
cesso criminal ; e sobre isto nada mais diroi <;gora; 
admirando apanzs q,;e ha mois torn po se não hou
vesse admittido tão salutar principio, aceito desde a 
antiguidade. 

Em Roma o juiz não preenchia rs Iunoções de aocn· 
sador, e, quando não existia accusado1' particular, sp· 
pareoia o aocusndor publico, de sorte que o juiz incum
bido de julgar e punü· jámais l!Sonmiil as funcções de 
aoousnder. No entretanto a nessa actual legislação cri
minal ainda consagra tãJ peruicioEo o manifesto erro, 
qual é o de ser o magistrado juiz e parte. 

Este duplo caracter tem produzido em todos cs tem
pos detestaveis resultados : e foi repro-yaudo a infrscção 
do principio das leis criminaes romanas que o famoso 
vencedor das Galli~~ dizia no senado, quani!o se tratou 
de punir eonspir.adores sem observar-se as fóxmulas 
legaea neBta parte, constituindo-se o mesmo senado juiz 
e parte: Ubi hoc exemplo per :snatus decretum conwl 
gladium eduw1rit, quir illi (imm 1tatue1, aut quis mode-
rabitur? · 

Mae, EU pprimida a iniciação do processo por esnon
tanea deliberação da autoridade criminal, e nadà se 
hav<Jndo dispoGto á cerca da aoção popular, é realmente 
singular que se não reconheça a;;ubsistenoie. dcsea aoção 
popular, que consiste no direito conferido a todo o cida
dão para perseguir o autor de um crime grr,ve, cnja 
punição i:ntsressa á sociedade. 

Se coma alguma se determina ácerca deste. ponto da 
actual legislação, a cons6g_uencill é que elle continúH 
em vigor. 

Entre ee povos antigos foi sempre respeitado o prin
cipio da livre acção popular contra os crimes de cert::t 
gravidade e importancia; e as nações moderna~ bem 
policiadas a conaervão. Não erB, pois, presumível que 
as commisEõss inoumbians de orgunisar o projecto de , 
reforma judiciaria pr:et.erissom tão importante gsrsntia 
da liberde.de do cidadão e da t rang_uillidade public!l., 
mostrando-se retrograd!!B a tal ponto que voltas~em 
aos tempos anteriores ao florescimento da liberdade in
dividual ns Grocia, onde, ~egundo o tesoomunho do 
biographo Plutaroo, e1•a aomeP.inho o principio da acç1ío 
popular; como bem se manifesta do seguinte trecho: 
Civí: eum, qui alteri contumeliam intulerit, accu~are per
millum esta. 

Abolida a ac~ão o:ffi.cisl d2 autoridade prooessnnte, 
como fica dito, cumpria não deix::r desamps.ra:la a 
cauBs publica: era, portanto, ini!ispcns~vsl que procu
rassemos remeilio para 11 aeção .rublica não ficar desar
maiiE. As commis<õsa entendêrao que, con.serva:ndo cs 
promotores e creando edj untos nos diversos termos das 
comarc2.s, Ü()tWa e. ecção da justiça ge.rsntidll. Pare
ceu-me que isto não podia ~: e~ contestauo razoavelmen
te, mas o nobre deputado que ultimamente fallou con
t eate u formalG:ente a providencia. O nobre dep.itado 
iDEpirou-se mais no ssntimont3lismo do qns na razão, 
porque, ~e o honrsdo repreõentr.nte por Min~s approva 
a ~upp,·esoão do procedimento cfficial po! parta d:;; <u
toridade crir!11nal, havi;; de for~om;menta cor.hecer a 
neoeBsidude da substituição d~sse procedimento por al-

umll outm proviclelloia. Os promotores public?s, r.iu: 

dados pol' seua adjuntos, satisfaotoriiimente cuwprlr:íêí 
o eno!lrgo no actual est!\do da nccea legisl~~íto do pro
cesso. 

.Ae commiF.:õea melhorfmdo ns ~cacas nct ns.es di!<uo
sições relativas á s.ppelli',ção UIJ·o(ficio, qnc a lei d~ 3 
de Dezembro do 184t conticu &CU juizes de a,!:·citn, pre
aidentorn do jury, i:ncon êrÊO em censnrs.: p·/(qus>~egundo 
entendE-m alguns orado!·es, cs ~:,:;. H:ppelln\•Üv d~::via 2Ca
bar, o coroe e:x:empto digu.o ele imita!, á ) ue :JOG nponta 
a pratic.-, d:1 Ingl'"terra, onde tf:l r ecurso cu f:;,~uldaa.e 
nüo exifte. 

Creio qu0 01 nobres d.G"f-Utr..dct> qu3 IiSr,.j m o pini~o- es ~ão 
em perfeito eTign!lo qu!:ndo t:oo r.p, ctentão o jcry inglez 
como modelo ~est!l. parto. 

A eF.to rer,pcito cita1ú as pal8.~rss de um m<tor muito 
distiGeto pam prove~ !l iuo;:·cctidiio decB" cpinião. EsP.e 
autor, qae é o di1 tiuoto crüdr.3 lista fr~ ncez Coltu, diz 
na sua obra inti'tnladu Admir<útraçâo da. juetip na In· 
glaterra: < Quando o vneilicb do jmy ph.le<:e 80 tri
bunal contrario á evii!encía, cumpre dhtinguir se é 
pró ou contra o réo. No primeiro car.o o jnü: p6àe fa
zer &os ju.rndcs nov~ ExpoBição dr- onuro~,, e recommen
dar que ~xt:u: ium:u o negoeio oom mais ' ttmção o El· 
terem o Yeredicto; m~s, ea o jury imiste em mantê-lo, 
ojuiz é obrigado & ~bsdv<J;· u réo, s;;lvo r.e tuppõe qua 
ha má fé ou p1·evaricação da plirte dn ~lguns jurados. 
Então elle pó de suspeLde~ a deoi<ão 2 bsolutoria o enviar 
a causa ao rei, qu3 rer.n1a r csponsabiliertr todo o jory 
ou o jurado suspBito; e,. se se descobre culpa do jmy 
cu doa jurados, a decisão é llunull,\dn, e o réo vai a 
novo jnlgamell.to. No segundo caso, c juiz, depois de 
e:xhorte.r o jury a mudar o seu veredicto, é obrigedo a 
p1·oferit coutra o réo a pen9. impostg, pela lei; m11s tem 
o direito de zuapender a r.xecuçiío ela rentençs, e dá 
conta aos doze juizes reunidos; se estes pensão que 
elrectivarnente o veredicto é contrario á evidenaia, fa
zem um l'elutorio da causa ao rei, que concede p~rdíio 
ao condemnado. > , 

Não é EÓ nesse .paiz classicn da justiça que assim ee 
procede emquanto á t~ppellação ea:-officio tão eomba
tida entre nó;; corno violilção cks imraunid!!doa c1o jury; 
na França procede-se por quasi i g~al f6rma. 

No lf.anual dos jurados de Vic>cr Guichal'd e João 
Duboohet vê eo bem expli(Jailo este poeta. Alli so lê: 
~Qu:~udo os j urados responilem conforme a lei, a d<
cieão do jury produz cs seus eileitos. Quando, porém, 
esta rlecl t:.raç;o é inccmpleta cu ir.'.'f g<:~l:n·, ou contrá
dictodR, e o txibnnal dos a"i•es pxofere a Btw decisão, 
póde esta decisão ser oassr,da e o réo submettirlo n novo 
julgr,mento. No caso de r1ue n declaração do jury !Ó 
tenha lug.~r por simpl~s maioria., o túbunal dos a::ises, 
parecendo-lhe irregular ou incoroplet~ s, deGi~1ío, póde 
!lnnulln, e orilonur s.o jal'y qa•J i <m:xmle nova decisf\o. 
Se os ju;:aSoo, proferirão decis&o ohne;:vaudo au fót"D1U· 
]as, polém enganando-se emquanto ao e€sencial, 03 
jnizeD podem r.diar. o negocio pm:a a sesEão seguinte, 
afim de ser duddidopor novo jUl'y. D 

Te.es siío es di~pcsições de dona povos mais adiante
dcs i!o que nós, os quaes nos dão o exemplo da e:tis
tencia do recurso oontta os etros do jnry. Portanto, 
ne<> to ponta não convém ~<Cumpanbar os nobres ora
dores fi;ue impngnão a appellação ef1J-o(ficio; oump1·e 
cons!ll'VSl' um~: faculdade util á jmtiçs, o tambsm pro
vei toGa v,os acousados; porque os erres do tribunal do 
jury podem ser quer comra a justiça publio~, quer 
contra os 1 é:Js; e em ~.mbos oa casos convem haver 
salutar remedio. 

Vejamos o que se disse áceroa das autoridades e daa 
sub~titniçõea de que falia o projecto. 

A prioJeira observação que se fez foi qne não beva
ria quem quize;se aceit~r oa lugares do juízes substita
toa e os lugares ile P.djuntos do promotor publico. 

P 0rouado-me g_us asBim não succedel'á . O exercício 
desses onrgos h9.bilita para a nomeaçã3 de juiz de di
reito; e essa v~ntagem clwidirá muitos a~pirantcs á c;;.r
reira da magistratt<m s aceitar os ilitos ca;·gos; sw ~~J 
aind1; para nctilr qu-; h:; vnntngens Jlecunir.ria$ : llS jui
zes :mbstitutoa têr:J gr$.!tincução q!1 ~n1.do cxercer~m i::::
teriv.~m~nte o CQrgo dG juiz ile direito, e os lltljUJ:tr.s 
do promütil!' publico tc!~O ordgmdo, !dm1a <:IM m~t;ico , 
ilOS ~ermoo em que isto f6r c.onvmientc r. j;:izç c'c, 
governo. 
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Outra cbservnçiío foi r.~ ~Gscntsdu iÍoeroa dos supplen
tes dos juize3 ;nunicipae.s e d~s autorB,,dõs polioiaes. 
Enten 'h:; :;lgnne nobres C.eputarlos que "' reducção do 
nume ro Ju;.~e r; ~up plont6s a 3 <:m v~z de 6 trará tran!i
toroo ~o ::- e~ :Jiço p:.:.bHcJ) porq_ug,nto r~peth: se-hã.o as 
faltas (1 9 (X€rcicio por ausencis. de pe2sce.l. 

A iii. ,Tinuição do nume-ro deu rnpplentes decae~ funo
cionsrirr. tem per fundamento a incompntibili.Jnàe dos 
cargo;; de juiz municipal c de deleg:,dos e snbdelega
do3 i~ policia . Esta incompd bilidade trará o augmento 
do pe~Eosl ne<O:e!ssrio pam o preenchimento de todos 
os luga:ss; e dahi & ne ~• s•id ai e àa reduzir o nltmero 
de suppled•,s, o que ini!bpensavel Be torna nos di•trio
tos pou0o povoaics, com'J goralm"nte são oa dos luga
res ecnt.r~ea das nocsus provindas. 

Contc-stGu EC n vautagom do S·•rem os adj untoa do pro
mo:or publico no meados prlo juiz elo <ihcito. Hoje já 
os juiza« de dir~ito non:oião oa promotores ÜJterisos, e 
:::ssim ni:io é digno de reparo qao se lhes dê a nttribui
ção de comeEt ~s adjunt<Js, cs quaes nli ás não têm a 
mesma im portancia d ·JS pro motora; public•3s. 

Além di••o cumpria que a n~meação d·J adjunto niío 
se demnn~ss eCJ certos casçs ; per isr.o n-o. justo con
ferir o -:;oder de nome,;ção a uma autoridade que não 
estive~s3 distante dos cl.ii:forentes termos da comarca; e 
nenhum& outra podia ser es.Jolhida senão o juiz da di
reito como a mais idonea a maio graduada da oo-
mttr·Ja . 11 

A antiga e debatida questão da nomeação dr,s magis
trados para o cnrgo de chefe de policia veio de novo a 
campo; e ell& p~rde toda a import,mcía apena• e.tten
dermos qu.e o projecto torna " aceitação do cargo in
teiramente voluntaria.- Sendo &ssim, de~•pparenem todas 
ss inconveníencias que das;; :~ faculdade conferida ao 
govemo se poderião seguir. 

Ee B t;ceitação do cargo não é obrigetoria, já nem o 
mngistredo está cxpoeto a uma violencia encoberta, que 
o a rranca da wa oomsrca, nem o governo tem em sua 
mão a temível arma cGm que intimide o juiz, am9a· 
çando·o de o collocar em má situação, forçando-o a 
ex~rcer uma commíssão p•ssageira para depois deixa-lo 
Eem comarca a sujeito ás contingenoias de uma dispo
nibil\dade, 

A oresção dos juizes sub~titutos suscitou uma. im
pugnação singular, que ·bem mostra ser ella feita 
tão só mente por animo de contradizer o projecto. 

Asüm, rlisserão alguns orBdores que os juizes sub
stítutoo erã.o juizes tem pararias, ·no eutrehnto revgs
tião-sa da facnidade de jul gar, contruriando-se por 
e5ta maneira o preceito oonstitccionnl, que EÓ quer · 
juizeS~ perpetuas. 

Nãv repdirei aqui o que em, outra occaa1ao J" disso 
ácercn doa juízes da constitui~ão; :rgore. apenas limi
tar-mo-hei a ponderar que oô juízes substitutos são 
supplente~, que só interinamento ocrvom. 

Não é pcBeÍYel m~nter d.nas catt>gurisP. do rps gis
tradoa perpetues, eendo una pHra o exor.oicio efr'ectivo 
e entres para o exercioio t emp :rorio uas f~ lt>1B çccafio
naes·. Á~sim era imprescindível prover pura os cases 
de fel a, 11fim de não paraly$nr a adminiHrnçãJ da jus
tiça; e outro r emedio !!ÍÍO o::corre ~enão a creação de 
eubrotitntos tem perado•, ceu: o ~Gmpre houve entre nós 
sem reparo d9 inconstitu.cior.ulidnde, o como ha pela 
legisl9.ção de todos os povos. A juricdicçi:o do substi
tuto é tr.mti:oria,. e EÓ oon ' el'i:J:, ve!H occusião; não 
pó-Ie, poís, ser equiparada á jnriGdioção p<rmanente 
nem enxergar-se a millirna w mb.:a do iuoonstitucio~ 
nalidade. 

No prr.jeato confere-se aos juizes da direito o julga
mento d•s 0 ~.usas cíveis, sendo ca juizes municipaes 
os prep,lradores do procosc.o . E;;tv. provi<lcncin mereceu 
censura, dizénclo-se que níiG convinha s<:parar os dot!B 
ae~os do yrocceso-organiõ~ção 0 j t;lgatn e.nto-,qusudo 
é mcont;r;tavel que o juiz q1c preparn julg~ ou dec'do 
com ma~g ncerto. 

Não. r: e parece cxscta c~;tn d~utrin ~. , pr>iH é sabi-: o 
que o JU z pmpurador do p:·cce' to mnit ·:; v<:zea previ
ne-s~ em -pn:sunr;~ de mr .. ~~ s circnm .~ t-uwirl.e occon:idas 
n!\ f orm;:çiio ~?. mesmo prooeEso, o com u:Jimo ab;;hdo 
entra na deowr.o da ?UUBil ; no ontretauto que o juiz, 
que receba o proctsso Já c·rg m i,;3.'lo, r,ó t ~m diantJ de si 
provus mudna, que jámt:io g :rão prcconceitm; e que 

produzem a convicção cr.lma 0 reflectida, dando li.~eim 
arrhss a uma Eleoíúo imperoial e justa. 

Esta opiniiío é partilhada por muito• esoriptcreB nc
tnveis; que hão p~opoeto n sepsração de todos cs act ou 
prcparatorio3 do feito do aoto finxl do julga~ent.o ili.I 
mm•a, como importanti~siroa e real garantia da boa 
ju•tiça. 

So fosse verd~deira a preposição dcs c:mtradictor ea 
do proj;oto, dever-ne-hião abolir os tribunaes de sppel
lação, os qnaea julgão os processos sem intervir por 
fórma slguma em ~ua organisação e feituN.. , 

O homem mm sampre domina aa agitações do espl
rito, nem pórle muitas vezes destruir pela re:í!exão a 
impressão forte cnu~ada pelos faotos: é dahi que pro
vém o risco ele prevenção do animo da parte d<J jniz 
preparr.dor, qna é i ropreB•íonado pelao factos nconie
oidos ·-no oureo do processo. 

Ainda uma observaiÜO aqui foi fdta em relação ~' 
este assumpto. Sustentou um nobre deputado gue nesse 
modo à e prepurar e julr.:ar os feitos havia grande inoon
venienoin, porque podião estes ser decididos sem os 
precisos esclnrecímonto•, porque o juiz prepamilor podia 
preterit· rliligeneias uteis, indispensaveis . 

H11 neste ponto verdadeira. improcedencia da ohser
vnção, parquunto o juiz julgador p6d.e determinar aa 
diliganoias convenientes ao descobrimento fia veràe.de, 
q_uamlo o prccefso subir á sua presença sem eEt~r 
devidamente instruido, · 

Além de que, Sr. preoídente, eatn círomnstsnoia rar!iB 
vezes podara npparecer; não só porque o juiz prepa
rador rJão tem interesse em supprimir provas, como 
tambern porque, quando da porte delle haja omisEiio, 
ahi estão as partes litigantes, cujo interesse na demons
tração dns suas· allegações promoverá as necessarias 
diligencias. 

Emquanto nos processos or.iminaes, ar~umentou-se 
com o máo proposito das autoridades poli01ae8, . Imsten
t~ndo-P.e que essas autoridades, pl"ivadas da fsculdr.dc 
de pronunciar, e podendo rómente . formar culpa, ccn
S(Iguirião testemunhas violentadas e outras falsas provas, 
p:arn aszim forçar o juiz superior a deoretr:r um des-
p~oho de pronuneia. . 

Não é crível que tal aconteça senão por uma rara 
e;r;cepçã.o. Na verdade, correndo os processos oriminaes 
cpm sciencia dos réos A assistencia rlo ropreEentante da 
justiça publica, é praoieo admittir grande impudeneia 
d.a autoridade policial, descniilo da parte do réo, e 
opnvenienoía do promotor publico, para que se pratiq11e 
semelhante esonndalo. · · 

' Para garantia da verd~de du provas, que níío !.eriío 
obtidas, conforme tão gratuita presumpçiio, shi temoa 
o temor da rooponaa bilidade da autoridade policial or
ganisadora do processo, a vigilancia do réo, mteress~do 
em reclamar contra quaesquer fraudes ou violenCias, 
e finalmente o zelo da promotorir. publica p1lo exacto 
c·,umprimento da lei. 

Não devemo>, poi,, reoeiar o perigo, qtte se afigura 
m ente de rlguns illustrer. preopinantes, quando contea· 
t ;\riio a provic]Qncia que oxtinguo 2 f11ouldade que têm 
~~~ antoridsdes policiacs de províncias, deixando-lhes 
aompetoncia para formar culpa tão sómente. 

Segundo a doutrina do prcjecto, ergnnisaàa o pro
cesso crirninsl, tem este de ir ao juiz de direito para 
de f'i nitivament.o resolver fobr·e a pronuncia ou deEpro
nunoh do ioc1iciado delinquente. 

E st» dispo~ição smcítou duvidss , sufitO!itando-Ee qr.e 
e!la reria de pernicioao effeito, porque o juiz de ili
reito que pronuncisva o ré~ era o mesmo que depois 
ia no jury presidir o julgamento. Tal juiz ia de animo 
f;r r,venido cuntra o réo, e isto prejudicr: ria a jmtiça. 

A disp:;eição naàa innova rslaiívuu::ente á diilict:ldade 
oppnst!l ; pois h vjo co juízes de dirEito decidem das 
pronuncias em gráo de reourw, e vão presidir c jnl
g:a mento elo réo no jury, sem que até agr:ra se hnja 
r.i otú!o projdzo ,1, cnuce da j nstiça. 1 O juiz de direi to no julgamento apEnas tem de 
&)Dplics r e lei f<O !aoto reccmh~êido pela conselho ilos 
j 11radoE, e ahi em que p<làe ells prejuc1icar a justi\)!l 
por !\llÍIGo do r> revenção 'I 

P óde interpôr ~ppellação, 6 verdade; m~a devemos 
reconhecer qne nenhum jui~, ~6 porque pronunciou um 
1éo, e ppellará da ~cnteuça ab3o!utorif1, quando elle iieve 
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ter por bsse do seu 'Prccedl::lc!lt:> a e"'lid.e:J.~is. d::.~ 'l:r:o
vas ; e tdos n6s EaSemos q:.:.e !_lara:;. orcnun::iBo bastão 
indiâc.;o vc!.wmentes. " 
As~ i!!! PÜo se pod.~rá. dizer q1:c o juiz, pars s~lvar a 

cohe~e-c'~ia do seu procedimento na format;?! o i!9. co.lpl', 
ser~ les>\co a interpôr inju&~a :o!ppcll~·:f<o. O juiz sr.bs 
qne pa:rr: ~ ::ro:::;;ocia nã~ <ão precis~s ss n;"3mes provas 

•.,...a ..-) ' ,. ' - ... • . -( ., :.. , .. 
gu.cm l~c i!rl ;Jutará inoongro.tnd~. e::! hll.i'er pronun
ciado :~a form::tt;ão da culpa e deis:.a!." c!!! appellar no 
plensrzo. 

te:=or da ju~;tiça, po::-qua nem sempre ll. s~tcriC.aa.e ~e:::t 
força para ft'Zer ltrvsr a sns scçã.a e-cergics contra t/4cs 
rD!Ol~eitores em pontos remotos. 

Aindslla pO'IICO tempo Yimos formar-sa b:ndos aa fa· 
cinorosos capitaneados ;>or deus soeleratos notavcis, que 
p~rcor:::-ião es sertões de Pornambuco,Ah:gô::s e P<:.rshyba, 
commettt~ndo mortes de re·2:J. ões e incendics • e be:n 

1 ct en -a F e o t.e o e P.lgu-cs preti<!cntes CO::l
!!egui~ dissipar ess~s bs.ud06, send.o agora mes~o p:eso 
o mtm tndru; dos chefes desses bando~, o fe"!lligerado 
J OI! é Barbosa. 

n ., • .., - ~ .... . . a1n a vemos a.es es ::.~toe, certa-
crer que i ~fll::d!do é o te~ o r a~ a n <::b:os cit.'p:lta:ics; mect:l mui rrutoavcl deixar snbsl.stc:nte a ci,po~ição ao 
porq'..:R::ltC', dcpoi'l que n lei de 3 do Dezembro .:l~ 1841 oc.c.ig.J c;idnal, como bdi~oez:savel :1. ~cgurr.n-;a pu-
creou es te l'êCurso, :c!io eo ha nota~o s.bll!>o por parte blica o psrtioalar. • 
dos juizes de direito, sendo u prOV:l a :sso ·o facto do Da~o o aoommettim.:!nto de um lu~ll.t' e ll~!&lto de 
sc!lurco t:1.es :->?pellJJções provb:ento quasi constante um povondo para a:rromb~mento de caà.êa., 'J ton::a.dn de 
éla pa::-tc dos tliounscr; duperiores. presos, como tem e.coi:.tecido, qual é o modo por que 

Nãu p2ssou sem iopngnaçiio a àispo•ição consignada. deve proceder li. autotidade 't 
!10 pr~>ject ·:> á cera:. da Bppe!laçíi:o n:l.e Cnt!SS.S julgF.dSs 0 Cti!llB deu-r e j maS jgnor!I-Se 0 2lOJ:nC aos àeli!2• 
5e:n alç-:ds. peles juiz.es ounic~pses, c dccicidas J.<;!:i:niti- qucnt~s. ou ào parte à.elles, no ent:etn:J.to guc ainda 
vst:lente por via. de 11ppellaçiio p<los juiZ\!!! de dir~ito. oonservão-se em grupo depois da perpetraç:ío do delicto. 

Est~belccer nppell:.ção nos plcit)l:l EO:=! ser p~::.-!1 as Nada mais conveniente e justo do que p()der a cutori-
relaçõcs, é feri::- o preceito oo itu · · ' · •Zt los vir á sua presença, eu Eerec }t::varldntosr---
snstentaCia. art . 158 do nosso pncto I'IOcial di: que perante ella pelos militP.rea ou ofiici&es de justiça in-
';)au o julgcmento das cnu.sas em z• o ultima instancia ca.mbid.os de prender taes malfeitoreo como tuspeitos 
haverá :O.II.S provindas 8$ rebções neceesatias. Daqui antor.es de um gta"'i!sin:o delicto; • , 
infcrio um illue.tre de utsdo or Pern b < " c o pt OJeeto cpra snlval' e.a 

ra <":sses rt u.ns.es ~uperior-e~: e(;.be appellação. r igor dss provas pars a prisão preventiv.::. 
Nunca aseim se entendeu a disposiç<\o da !lOWl. con-

etituiç:ão; pois desde que Jegisls!Xlos que 0 contrario 88 O Sa. Ucl.'lÔJ. C.t.VALCA~1'I :-Tm\a dt.. prieão pre-
ha estsbeleoido, danclo-eo a ella ãe nas causu crimi- "entiva '? 

os Jtllzss e J.retto. O Sa. ALENC~ll .ARAail'E :-Sim, lieohor. Se ficasse a 
Em todo o O:lso a dieposivão não é aonstitnoional nos disposição absoluta de Riio poder ningo.em ser preso se~ 

ter::nos do 2-::t. 17$ do sobredito pacto sooisl; portanto, na provas de que filio, a autoridatl.e teria em ce.eo11 
n:z:na lei ordinaria p6de alterar a re~a do citado art. ~Tee, e de &!salto repentino de bandos ~rmados, de 
158, e assim desapparece qtllllquer impreS6ão produzida fiot\r inerte á espera de obter ee!las provas, emquanto oa 
pelo urgumento a q_11e me retiro. delinquentes baecavã~ J?Ôr-se a .ealvo. 

O art. 161 d.a constitniçã:l do Imuetio diz que oe Tendo já er:n outra occasiiio tratado da. vantagem 
juizes e jur!idoa terão bg;r a6sim no ciTe: como no com que agor a llO providencia ácerca das fisnças crimi-
cnime nDI ca101 p4lo moão que os oodigos determinarem. naes, afi!ll de qu.o o preceito constitucional ~eja u::oa 
Eis-aqni venclo·se quo o preceito do a.rt. 158 nio é rcalida.ce, obst&ndo que vá para e. cndêa o réo quo quer 
abaclu.to. oomo prete!lde o nobre deput::.do o autorisa prectar a competente caução á j c:stiça de sen oo:atpare-
aquilloque se hs feito desde o codigo do prooe&:~o orimi- cimento diante della, quando neceesario fôr li. enas 
nal · , • · · · i a.cu • mencton11.re1 a cm:ums ~clt\ a revog9çao 03 arts. 38 

ezcr m u R to,_os, c '"sprczando ír-z ·~ r bem 11. n n g·.1~1:1, A dispo~iç.ão qu~ t ~rncu inafiançâ--:eis os cri::c.cs jQ. 
os qune:s co~tumão pert:u:b::..r o povo, eEtra~ar seus bens, n:cncionr.dos t~va eartamc::J.':.e por ObJt:Ct:> a.ng~enw 
d~~i;;~:- quaO.t() enco~trito, fer ir, -:na~~.:.- c v~x:::.: cs sub- \ a btimida-;-ão cos delinqucnt~::~ , o f11.2cr n::aill l':t>.!3. a 
ài:oq ~o Niuo, o fn7.er ·lh')s mais ...-i:b::cir.s do q•lo fari ii.o per:wt·ação de taes crimes : o t cmp·) , y orén:, :ncs:rc-
os 'furc ; j! : ··'·llb <J110 dee!::rn: cs rEses c·.-ent-:.1rciros, :llt}· I ~ou · S} de mo . .,trar 9 aa C!S!J fim !C n;.o l;ttlrg:.::: .• Co::l 
tcl\t:.ore:, c h·l~õcs, inimigos publicc:s,e cnt~cgn<:s ti acç! 'J df..;i:: ~ · :u; tc~:::::.ae.s cn p~-=s ..; a c ~3 :>.r:omra::lcntr·s c.c ca-
p::r~:c,;b: pnr:l cs C!Uíti;{ar sem t~~or d(l nur:ir:iío ; c I ê i!:t n iiv àe.ixárão de p:·c.~-:-guir n" C'BCR

1
P.. nz:~ c:-io:; a 

scn~o ap~·::':~ ,:J. ~idc~ qucrc::::o~ au e se !hc~ ~aÇ ·: ~~:.:--: -:. ta 1
\ a•l! ·,~1~;-.:r..a. ::lc;l'.c ·,·jrn~l~ão-so ,~ o no~H. 1 i'rcquc::~c:a ::ta 

c :rr>ctn j c~süra... • • · p~ovincía d.a P urahyba, cnde c:n um dos anno11 proxi-
Isto q c.<; o rei da Frr.":lç:t dizia dcfF;~ r.a.i::, c:n tccul'l 1 mos pss11ndo3 derão -sa rcpetidc!i e cscandalotoll fact<>s 

tiio ntrF.z~,d o, bc:n se pó:ie dize: de v.lgnns lu~arcs dos I de toma-3.?. de p!~bcs cem l!.rtcmbs.men~ de cad~as. 
:c.~ se~r; scrtü :.a em cer tas occasiüe11 . Al.l.i !orm.ão-Ec b:~ndoa I Se o !cgislaucr cn~cndo, que: tncs cnmea -:e!ec. per 
de crirnico~os qu.: c~=::::~ttem ~!:a~r.~nios c roubos !iC:n l s~u p!:r:licioeo dl':it:~ na eocio:ladc ton:ar-llo tnafla:!.-

6 
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çaveis, o meio não é fszer a €xcepçlío conte;tai!a, maa 
sim elevar a penalidade. Pot isso que mais funestos 
aão os 01·imes, maio graves devem ser as penss : é está a 
verdadeíra regra, que a nzão e a Boieuci>> nos em;não. 

O &rt. 45 da citec1a lei i!e 3 d8 Dezem0ro impunha 
ao ils.do~ obrigação estranha ao fim resl e immvúi 11to 
da fü.nça, o qual ccnsiste no comp~ reoimento ·ao réo 
em juizo, quando a justip o exige. O onus ele respon 
der pelo ililmno o custas imposto ao ii ~dor não po t' iu 
razoavelmente subsistir; e quacà.o tratavamo10 de favo
recer a liberdade individm:l dando f ,ICiJidade á' fhmçe~, 
não deveria semelhante d_!•posição fic;,r eequecii!a : pro· 
puzemos a aoa revogaçao. 

Com a r"vogação deot~ artigo fioa o íiailor slljcito 
t ão sómente a reJponde:r pela quantia, que fõt Íixudri 
como sufficiente para coagir o r.é0 a npr,:eent~r-;;e em 
j uizo pelo temer de a perder . E' isto 1.1 quanto d.eve 
estencler-se a obrig2ç'ío da fiança: do contrario fic~rá 
o réo pobre colloce.do em difficíl eitunção, purquo 
havendo quem confie que elb não fugirá, o que cem
parecerá em juizo, quando fôr moes~al'io, todo, via be~i
tará em prestar-se como fiador, receiando a obrigação 
de pagar damno e custas Era pcecieo ecab&r com esta 
desigualdade en tre o ri'.lo e o pobre, quundo aliás o fim 
da justiça estava plenamente satiBfeito . 

E sil'VII isto da resposta ao qn.e aqui sobre fiança 
pcni!erou um illustra ool!ega, que j ulgo u prejudicial o 
projeoto nesta part~ ! 

A vantagem do recurso neceEsario estt.b~leoido, noe 
casos oriminaes, dos despachoH doa juizes municipacs 
para CB juizes de direito foi contestada. 

Estn disposição b r.sêa-se em duo a razõe8: a primeira 
resolve-se em ga1·antia a bem da justiça; porque a 
decisão revista por autorideae l!uperior ofi'erece mais 
probabilidade de acerto ; a segunrl a ocnsiate na manu
tenção do principio de dever o julgamento aer proferido 
por magistrado con~titucicmal. 

A decisão dada pelo juiz municipal, que é juiz tem
porerio, não produz o seu principd effeito contra o ci
dadão, qud é o de submettê ·lo a julgumento perante o 
conselho doH' saus psres, ~em quo antes intorvonha a 
decisão do juiz perpetuo, r<conhecldo pela ccnsti· 
tuisão. 

Já temofJ ·exemplo do semelhante jurisprudencia no 
decreto que regu!ou .o processo dos crimes ç~peciaea 
clasaiticados na lei de 2 de Jnlho de l8õ0; e a praticll. 
confirma a bondade do tal systo ma de procewo. 

Creio pois, qu0 não haveJ:á motivo fundado rara re
cuaar a providencia proposta no projeoto, que temoa 
em vista. 

Frequentes vezes veri fica· se o CE~Q de difficul.decte no 
julgamento de um crime no termo de ma perpetr9.ção, 
do q ne resulta demom prejudicial ú j m;tiçe e ao ré o. 
Convivha pois remediar o n:s l, e J>Ol' iseo foi lembrada 
a providencia a~ pode1· o ráo ror,ponder n u jury do 
termo mais vizinho da meEms comar ca, quando o réo 
o requeresse, e o promotor pnblko, ou a parte ofi'en
dida ennuisoe. 

Foi impugnada 11 providoncia, dizendo-se que não 
devia depender de annuencia do p1·omotor publico, ou 
d~ parte oiiendid!l ; rrms sim que cumpria liC<Ir a 
questão sujeita !iC Oritorio do juiz u.e direito c1(l 00· 
marca. 

D aas consideraçõe~ deve mos fcz<'r. Frimeirsmente 
convem notar, que a intede1endE1 do promc,t.oJ' pu · 
bl!oo ou da perto offendida tem por ll.m gcr<mtir os in
tereu~es da juatiça, e igur.lar n ccn di.ção da" parts\i ; pcis 
podia o réo por moti·1os nã '> justHi::;,.dcs quer~r a tmna· 
forenoia do julgamento paru outro luw~r , uo ontrctanto 
que isso ficava <lepemlente do 2H< pYo p io arbi tJ:io Eem 
pod~r o aeu ndvura~. rio cor..ter;t~u\ .H.c~ndo e:5te ~;:sim de 
peicr condição. 

Em s<:gundo ln!!:a~, scmdo a qnest>'o de fô?o, rv.õllpda 
que houvesse ao',\Ol'dO das p•r;.•s; p•,, qurl, oot::Jo é oa
bido, só doua principias r0gdão r:st~. md<>i'ia : } •, o 
lugar de. culpa; 2', o rlornici!io . Ora, de,d:; 'l"'' tinh a 
de RHerar-ae eBte;; p!incipicn ju:d1.:;.i co:~ , .não h:·vh~ 012tta 

regl'Z~ a r-.;eguir ac.não a dn vont?•le <l r~ u pa!tesJ J!C:~;.·que 
queudo o fôro não é obdgntc\i o por futç~~. d:·_'. <liepo ... 
sição legul, torna-se VJ;.un\r•xio po.:· wdo da GOl!YCn
<P,'J. 

S~.i:J,ir detteD prin<.•ip;os, C cbrõg;; r t•rê!! iko p~.í:ttS 

iut~ssadas a ter um fôro que nem alei, nem a convenção 
lhe dá, seriR. praticar. um soto de violencia A R;l'~vl~simt> 
injustiça, visto como fl mudançs de féh·o póde extrecr
diua.riamenta alt(:ra.r a couili1!ão d&s mesmas · partes, já 
pela diffiouldade da exhibição dao provas em tempo op
portuno, já por varias outras ci~fmmstenciaa de oc-· 
ossião . 

Assim persuado-me que a dispooição do projecto, 
aomo está, concilia os ill.t9ressas :\o réo com co do aecu
dor. O réo nã~ verá demorado o Ben julf(amento sem 
justo motivo ; e o v.c~n~ador não tic?,rá prrjadicai!o por 
mero arbitrio d heio. 

Sei qoe póàe ccnside!2r·se :;. permisBão pHil o réo 
respoude1' vm termo vizinho, conforme ficE< exposto, 
corno oot•trarb a um principio importanto <10 jury, 
qual é o do !et· júlgedo •agundo o conheoirneD.to con
scienciooo do facto, que devem ter os visinhc~ do cri
minoRo, independentemente d.as provas do prooseso, 
sen .. 1o por hso maia ~dó,quaclo para o julgamento o lugar 
da cnlp!i: vicini t>icinorum fa c ta prw•umuntur scir~. 

N<stl!, c r<s« fizerão-se observações ueete sentido, pon
derv.ndo-ee que o réo poderia pretend$r a mudança de 
tribunal tão EÓmente para illuàir a~ prcvaa do crime 
conhecidas no lugar do delicto ou do domicilio. 

Como, porém, o termo ~m qv.o se permitte o julga
mento é prcximo ao thoatro do dclicto, e precede oon
cordancia d,a. parte adversa, é natural sacccder, que em 
circunutun.cias deEfavo1·aveis para a justiçe., não teuha 
lugar "' t l"al.!sfercnoia pela oppoaição dos interessados ne. 
punição do ré o. 

Se ;; pHrte ofl'endida reconhecer que fica de peior 
condição do que o réo, não snnnirá á pretençiio ê.oste ; 
desapparece assim totl.o o motivo de oonwstu~ão á pro
videnci!l lembrada no projeoto. 

E' inoontestavel que a opinião publica reclam~. pro
videncimJ que tornem menos d·emorada !t decisão das 
causas, e abonos not 1rim juetificão o clamor: foi por 
isso que as aommissões entendêrão dever ,marcar prn
zoa razoll~eis pare. os juizes resolverem ao questões a 
elles m jeitus. · 

No s1~. 17 do projeoto catão determinados os prazos 
em que !,>:l f ~ itos devem eer examin udca e ileoidiilos. 

Ningurjm oontestP. !t v,·ntagem da prompt& solução 
dos pleítqs, que importa a prompta s.dministrscão da 
jus\içB, t~o teccrmnend.,da pelso noeae.s l~ia. A ju&tiç:. 
promptcl é élnplmnente :>preciavel; por'iue o cidl<dão 
não LÓ tem direito a c;ue se lhe dê o que é Eeu, mas 
tambe:>l que ae lhe dê sem demor~ -

Retilri!llr a juetiça é já deneBa-ln en:1 parte ; o tunto 
esaim é, ~ue r'ara muito3 é ~x10ma, que maia vale in
justiça bfGVe, do que jm.ti('a d~longada; com efiei to o 
tempo qlle &a perde, e as dEspezas que se fazo •JJ. no 
ourilo de. uma loi!g& demnnda são de tmnanha i aoon
veuienci2, qew de. qui naweu o adsgio: < Qrrem perde a 
den:; aui!a ae.hc nú, quem a g&nh:: snha em oamisn. » 

No cntl:etll.nto r, determinaçâo dcs prazos n ;sroadcs 
aos juizos caus·)u repl\ro da pllrte de alguns oradores 
lle>t~, casa; e por motivo diJ reprúV2ÇãO aJlegárão-Ee 
duas con~aa : a primeira que o prB zo determinado con
trariBXi'i a. dig:dclc.ite do j dz, a segunda, que o obrigRva 
a deoidh· co c~l preoipitação. 

Já tem0s ·:;,;; h' gis 1 ~ção do pniz prBzos mn-osdoll ps ra 
certoa ar;tcs dr. justiça; e ae<im <I que o juir; é ob .igado 
11. formar ' culp-~ dentro de oito i!Jaa. Mas ningnem até 
heja se lelli·bron de cor.ijiderar esta disposição do oo
diE;o do prooeeso criminal como offeneiva da dignidade 
do ro~giala·ado, Ha muitos outro~ casos em que o juiz 
tem temlio limita•io par" prati;mr ~.cter, do seu offioío, 
seria r.sc'usa.do 6iipecifca-los; bsta consignar a sua 
existencia.. ' 

Ou\ s ~· pan nm csao eo póae Jr:~rosr prazo ao jniz, 
rJ6~1o marc~~ r-F.e par~. Lt.uitca;, apenP.s haja convoniencia 
publica, que em kes clxcumotanoiaa é o que dev~ re
gul!:l'"' v11ntade elo legiolaàor. 

A dutcrroinuçíía nofJ pr,, zcs tem a wntagem de habi· 
litt:E o UlG!:';Í~tra<1o á regulo,rid.ad~ do trabalho, DBvendo 
om tom po ce rto sprésentar ts fei tos a aen cargo, elle 
lH'OCUi'l~rá não f~.dt;:.u~ a suP. obrig~ção, e difllpo;:á o aen 
tn.belho {;ém mettodo~ úi;:,, ~e que nem o t~mp0 lhe 
fhlt", :c.em o dever deixo de cump:ü ;:-Be. 

O magístrado, que é 2E~i.duo no t r.abalb.o, 0:11contra 
tempo br.s'ti\nt 'J nos pt<,zos que o projeote X!!H('II . T~-
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outros exercem pequenas industrias, onde dispensaráõ 
bra<;os, quer ·nesta cidade, quer fóra. · .. 

A infelicidade dessa tentativa foi devida ao pouco 
criterio· na ~acolha das indivíduos importados, :í. fa~ta 
de educação em trata-los,como livres, e em estudar-lhes· 
a índole especial, bem c~mo ao pessimo· systema de 
importa-los a peso de ouro ; ~ates são os factos a con
demnar na prlmeira ·importâÇão, não· a má" qualidade 
da raç11. para o trabalho. Censura q•1e attinge a varias 
tentativa!!' da mesmn, ooloniBação europe '· 

Cenmra ao syatema de 'oolonisação, mss que não 
affeoro· a qualid• de especiat de tees immigrantes. 

Logo que os Chins aqui chegarão, o governó que se 
não tinh11 de antemão preparado para estabelecê-los, 
deixou· os espalharem-se pela cida<le em extrema penu· 
ria, affiigindo a sensibilidade publica por espectaculos 
compungentes ; oonóorreu isso psra tornar impopular 
até hoje a sua importndío. 

Mas as cond_içõas felizmente são outras ; a experien
oia deve produzir w.ms fructos. O governo não ha de 
comrnette1' o erro de continuar o mesmó syatema de 
importação, por agentes pouco escrupulosos na eEcolha 
e ávidos no intereS/le. · 

Existem· hoje .mais faoi!ià:ailes de oomrnuniollções, 
tanto para busca· los como para emprega':loa aqui; in
formações mais exaotas para escolhe-los bem. Basta que 
o governo os mande buscar em porção para emprega-los 
nas obras publicas, · se. porventura não puder obter 
antes; e de prefereo.oin; tn,balhadores· ná Eúropli; .basta 
que auxilie pelos meios offioiaes 'de que dispõe, mas 
sem despender, aos nossos lavradores que, carecendo de 
trabalhadores, os mandarem buscar. 

O que é certo, senhores, e eata ·hóje.provado por uma 
experienoia insuspeita de annos, é que os Chins têm 
provado bem, como bons trabalhadores, na America do 
Norte, na Amtralía e na Califórnia: .·. 

Allegà-ae contra elles a inferioridade moral da raça. 
E' sem duvida um defeito grave ; mas defeito que tem .. 
para nó3 seu merito rellliivo. 

Uma das razõe~, e. capital, por que 11 imiPigração não 
se tem :en<Jaminhado ·para nós, é por certo a existenoia 
da esanviâão ' no paíz;· o regimen escravo repel!e ore
gimen ·livre, como este repel!e aqnel!e. 

O regimel;l escravo crea na população habitai! de .su
perioridade, habitas aenhoriaes que não comportão o 
regi.men de igualdade que a oolonisação livre exige. 

De ~orte qr,e o regimen do trabalho escravo não só 
afugel;lta, repqlle a immigraçãe, como ainda demina os 
lavrad<?res, atreitos a elle, pelos enveterados haqitos 
que gera ; a~sim pois, não lhes permitte promover 
direot&mente a coloniaação, porque não podem tratar 
com elh no pé de igualdade qoe é de mister. 

O resultado, Sr. presidente, é que a nossa lavoura 
não tomará de certo a inicintivl\ de prover-se de braçQs 
livres senão na ultima extremidade, e talvez qua~do j;í 
não fô1· tempo de sal•ar-se, 

N astna ooni!ições, Benhorea, uma raça inferior ás raças 
européas, mas anpel'ior !\ raça escrava, otrer~ce um 
merito relativo, vem operar a tranSi)lãO entre o t1·aba
lho ezoravo e o trabalho !iVl'e, transição que devemos 
poupar o mais possível em vista dos habitós ds. nossa 
lavoúra actua!. 

Vem a propoaito, Sr. preEidente, emittir franca
mente o mGu juizo a respeito de um neto pratio~do pelo 
nobre ministro, em' relação á colonia:~ção. 

O governo, oollocado na falsa posição que lhe creou o 
systema de hnportaçãG offioial de colonos, pagando-lhes 
dP-spe:t.aG Rlém do transporte, encauegando·so ile man
tê-los aqui por largos annos.'··· 

O Sa. GALVÃo: -E as colonias tambem. 

O Sn . ANDR!DE FrGUEm.l: - .... e as colonias tara
berc, como ~iz o nobre deputada, até meamo aqnel!aa 
que gnnhão o:; primeiros premias naa exposições ttni. 
Yerilaes om Pariz .. ,. 

.O Sa. GALVÃO: - Que úada produzem e muito con
somem .. 

O Sn. ANDllADE F r GUElRA :- . . . . oollooano em tão 
1alHa posição, vio-se ns extrema oontingenoia de fr.zer 
reembarcar uma porção de colonos ociosos e desordeiros, 
supponho que da America do Norte, quo pretendião 

1'i'!er á nossa custa, eem trabnlhar, indefinidamente~ 
Este acto levantou por parte da nossa 'imprenàa õppO:·· 
sicionista um grande olainor, que . in~elizmohte pôde 
ecoar no estrangeiro; e como Brazileiro corre-me· o 
dever de decli<rar que o aoto do governo, em·: vistà dos 
precedentes o ocorridos com taes colonos,. teve ur;1,a razão · 
justifioatha na occ!lllião. Em todo · o caso folgo reco- . 
nhGcar . qoo el!e não significa por parte do governo a 
m<mo~ reserva ·nem a menor reetr~cçãe ~p penoa!Den~b' . 
de promover effionzmente a colon1•açao; nao fo1 · maiS · 
do que um expediente de que o honrado ministt<;~ 
julgou-se obrigado a lançar mão para despedir hospedes · 
importunos. ·· . 

M~s, Sr. pr6si<Jente, teria por mais reguhu abeter-se 
o honrado ministro de praticar o acto . que praticou, de 
manda-los reembarcar; pelo contrario, fazer cessar 
toda a subvenção e favores que pedião, e aoa quaes não 
tinhão direito, até mesmo aquel!es que o honrado mi · 
nistro lhes concedeu, como fo~se o embarque da·.oolonia 
onde se aohavão para esta oêirte, a manutenção na al
bergaria ou no asyio; n'uma palavra, não lhe~ fazer 
concessões; manter-se na execução pura e simples do 
contrato que tinh1ío. O contrato era para que se esta~ 
beleces!em: na éolonia: al!i eatavãt~ estabelecidos, ccom 
terrenos·medidos e demarcados, eom direotor nomeado. 
Não :havia ·maia que deixa- les a!li ficar 'ou ·escolherem 
o destino que melhor lhes conviesse 

Entretanto o honrado. ministro, depois de fazer~lhe 
todos os favores gne relata com encarecimen~o eU!. seu 
relatorio, naturalmente para arredar a suspe1ta de !er. 
infehllo á oolo:aiaaç1io, vio-se forcado a pag~r·lhes' 
ai.Jid~ as de$pezas da reexportação. Ora, Sr. presideiite, 
reexportar população deste paiz que tem gasto tão 
importantea 'cabedaes para· · attrahir ··a · immigr!lçãej · 
equivale a traçar um oiroulo vicioso. ,Não é que estes · 
colonos reexportados nos fação falta, nem que pôr amor •· 
delles o governo devesse soll"rer quantas üupertipenoias 
lhes vi~sae á mente orear; mas é um precedente·· fu- ·. 
nesto, cujos ell"eito.s o governo começa já a sentir. ,De 
oru avante os emigr~.ntea que chegando ao Bra:t-il não ·' 
achnrem nclle. as riquezas do EI-Dora1o; oomo .á imagi~ 
nação de onda um afigura-se e como na Eurilpll é des- · 
oripto o Brazil, perseguidos pelas contrariedades in
eTitaveis em um primeiro estubeleoim~nto, apreaentaráõ 
exigencias iguaea áquellse a que o governo cedeu; pará' 
alcançarem sua reexportação á custa do governo . . 
(Apoia!los.) 

Dirá, porém, o honrado ministro : < 56 tent!lrá vol
tar a população impropl'ia para o trabalho; aquella que. 
vier com o proposito de orear um futuro para si e para 
suas f:J.miliaa; es~a não inoommoda1•á o governo. » 

Sr. preeii!ente, é muito relativa a aptidão para o 
trabalho. A mud8nça nas condições matel'iaes e moraes 
do pniz onde o homem vive inll:ne poderosamente sobre 
os seus go~ton e habitas de traqalho. 

Prescindindo de alludh· 21 nostalgia que maia on.menos· 
doTe acommetter a todo o immigrante que abandona 
família, pa~ria:, habitas antigos, para vir estabelecer-se 
em um parz novo, é natural que o oolono enr.•peu, de 
qualquer origem, ohegsndo a um paiz tão despido ain.J a 
não só das condições materiaes da. civilisação, ·Oomo 
aio.d.!l de certas condições montes, as necessarias garan
tias de segurança e de propriedsde, de boa p~lioia, de 
bca magistratnra, lutando domeis com as difliauldades 
de primeiro estabelecimento que naturalm6nte enoon
tn; todo o immig•·ante, sinta d~sejoõ de voltar para o seu 
paiz. Não receia o govel'Do que n'n,m momento destes 
se fação exigenci&s iguaes áquellns a que cedeu~ 

Tambem a diversicl!lde das oil:cnmstnnoias do paiz 
sltere profundamente as condições de aptidão. A cam~a 
s>Lbe, e isto se tem verif1.oado plenamente nBa Golomas 
penses; a cam~r~ sabe quo tal immigrante, t~i col01~o, 
tnl fB,milis de immigrantes ou .::olouoB (no seu pa!Z) 
dados á inercia. mudando-se tornão-2e amigos do tra
balho, adqttil'en,; amor á propriedP,de e futuro i!a fami
lía ; tal outro gae no seu paíz nat~le oercado das con
dições do ambiente social em que vivia, era pelo con
trario tmbslh~dor, aotivo, tinha umor á familia e á 
propriedade, em um paiz novo sem as mesma8 causas 
moraes, sem o mesmo inaentivo, perde as antigas qua
lidades. 
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Outr'ora as alçadas coneapondião ao valot das cansas; 
hoje , porém1 que este aoha-se sum!!!smente elevado, 
cumpre tambom elevar as alçadas, pondo-as em cor
respondenoia oom o valor Eotual <las oousas. 

Bastg attender ao preço rle certos objeoto~ de mais 
geral consumo para convanoer-noa de que a alterr.çiio 
feita nas alçadas é r<.zoavel. 

Tomemos por eXGmplo o preço do trigo e da carne. 
Em 1827, quando se estabeleceu a alçadu dca juizas de 
paz em l6fl, uma barrica de farinha de trigo regulava 
de 58 a 6S; uma a1·roba de carne costava lfl: no entre
tanto hoje uma barrica de farinha de trigo vendo-se 
por 25fl a 30fl, e uma arroba de carne compra-se por 
68000. . 

Vê-se dahi que os generos de primeira necessidade, 
que siío os qne medeJJJ, o valor doa demais, porque en
triio na subsistencia, e· o trabalho é o regulador do va
lor economioo das ccusas, tem sotualmente valor quin
taplo, ou superior ao daquelle tempo: e se então o 
valor da alçada fixou-se n'um quinto do que agora se 
estabelece, e nenhuma razão houve então para recla
mações, é coHsequente admittir que nenhum motivo ha 
para notar. a taxa das alçadas marc~das no projecto 
como excessiva. 

Os juizes de .paz decidirão mquelle tempo sem ve
xame e Eem perigo da propriedade até o valor de !68 ; 
hoje decidindo até a importancia de 100fl não mudárão 
de situação. 

Emquanto aos juizes de direito, vemoa que o decreto 
de 1 de Maio de 1855 j !I elevou a alçada des juizes 
espeoiaeli do oomroeroio a 500$: não é fóra de razão que 
esta mesma qu11ntia sirva de regra para as causas da 
competencia dos demais juizes de direito. 

Um nobre deputado julgou que convinha fazer dis
tino9ão das alçadas emquanto a bcna moveis, e em· 
quanto a bens de raiz. 

Niio -vejo fundamento para semelhante distinoção, 
que as leis antigas mantinhão, mas que já o decreto 
de 23 de Novembro de 1853 abolio. 

Em Portugal a propriedade territorial tinha privile
gies, que entre nós não tem; e fundada nesses privi
legies a legislação portugn&z~ esta belecêra essa diffe
rença, que &6 podia Sl! bsistir ant~ as i<!éas do fenda
fumo. Estas idéas estão mortas, e nenhuma ucção mais 
podem ter. 

A propriedade é a mesma, quer verse sobre bens mo
veis, quer sobre bens dtJ raiz ; portanto, o principio 
regulador da propriedade immovel deve prevalecer p~>.ra 
a propriedade movei. Tão prejudicado é o cidadão 
quan<lo é injustamente esbulhado de um valor de lOOS 
consistente em terras1 oomo de um valor de 100fl con
sistente em dinheiro. Portanto, infundada é a preten
dida di&tincção de alçada conforme a natureza dos bens. 

Pretendeu-se que convinha nstabelecer appellação do 
juiz de paz para o juiz de direito, quando a decisão 
Yeraasae sobre valor superior a 30$000. 

Convem observar que assim preteririam os o grande 
proveito de diminuir aa pequenas demandes, e canoa- · 

der appellação em questõe.l pequenas seria um incen
tivo para os genios rixosos pertntbarem a paz dos vi
zinhos. 

Mas supponha-se 9ue assim não é; noni!e iriam os 
achar juizes de direito bastante1 para decidir tantos 
pleitos ? O grande numero de causRs dessu ordBm in
udirião o juizo superior, e oa juizes da direito ver-se
hião na impossibilidade material de raeolver tantos 
processos. 

Além disao o juizo de paz é uma magistratura que 
julga summarissimemente ; dar appellação ou recurso 
de suas decisões seria estabelecer neva regra de urooes
so perante elle, porque cumpria formar aut~s, doa 
quaea pudesse a instanoia superim~ conhecer. Em sum
ma, desnatnrariamos a instituição do juizo destinado 
a supprimir as demandaa, se o conVBl'tessemos em juizo 
plenario. 

Ainda uma disposição do projecto mereceu contes
tação, e foi a que sa refere á fixação ela doutrina 
oonst!-tncional n11 parte concernente aos effeitos da pr<>
nunO!a, 

A constituição politioa do Estado estabelece no art. 94 
a regra geral que podem ser eleitores e votar na eleição 
doe deputados, senadores o membros dos conselhos de 

província, hoje membros das asaemblées provinoises, 
todos os que podem votar nas assembléae parochiaes1 
e entre outras exoepçõea mencione a doa criminosos .pro
nunciadoa por querella ou devaSBa. 

Esta disposição, que era ob;;ervada sem david:ll ou 
conteataçlío alguma,- teve depois el a lei de 3 ele Dezem
bro de 1841 uma intelligenoia enonea, e suscitou àifli · 
culdadea nn sm1 execução . 

A lei nn neu art. 94 disae que a pronuuoiu não ans
!lSD.de os direito• politica• sonão depois de sustentada 
competentemente . 

O;a, isto não paesava d~ uma garantia ao cidadão para 
não ver suspenao o direito de ser eleitor e votr,r para os 
curgos, a que sa refere o art. 94 da constituição, por 
simples despacho de pronuncia dos delegados e subdele
gados de poli<;la, teve mui iliversa intelligenoin, em
pli~ndo-ae a suspen~ão a todos os direitos de votn1· e ser 
votado em todas as oiroumatanciae. 

Esta applicaç.ão da disposição da !'aferida lei de 3 de 
Dezemhro é evi"!entemente e~1·onen; e basta considerar 
que, tratando-se de uma lei ordinaria, esta não podia 
reformar um ponto comtituoional, qual é o de que fal
lsn:ws ; pois elle entonile com direitos políticos do cida.. 
dã.o só reformaveis por autoridade do poder constituinte. 

Portanto, quando a mesma lei decretou que a pro
nuncia competentemente snstentnda suspendi& os dit·ei
to: político• não tinha em vista senão os dir1ilo1 politicol 
expressados no art . 94 da constituição. 

Estender a sua disposição a o11tros direitos politicos do 
cidadão é erro manifEsto : no mtretanto, e•sa awpliação 
tem. se entendido aobar-se inclcida na sobredita dispo
sição da lei de 3·de Dezembro da 1841, obstando que o 
cidadão pronunoiado vote para vereadores o juizes de 
paz, e seja votado para e<szs c~,rgos e exerçe. outras 
funoções publicas 

Quando uma intelligenoia defeituoaa da lei trazia tal 
oonsequencia não oon vinha deixar passar o erro ; por 
isso o p~ojeoto, no art. 20, tratou de FÔr as couias no 
seu devido lugsr, firmando a verdadeira doutrina cons
titucional; e, assim, parece improcedente quanto se 
ponderou em relação a este artigo. 

Determina o final do projeoto que o governo conso
lide a legislação do processo civil e criminal. Eata dispo· 
~ição, que parece-me de intuitiva utilidade, Mhou con
tradictores, eob o fundamento de que era empreza de 
summa difficuldnde eincluia perigosa del~gação ao poder 
executivo. 

Não oomprehendo essa apregoada difliouldade; basta 
applicação e diligeuoia para colligir a nossa legislação 
esparsa, methodis~-la, e diacriminar as disposiçõe3 vi
gentes das que já e!tão revogadas. 

Na parte criminal temos poucas leis e varies actos 
regulamentares do poder executivo, ae moderna data, 
e não será preciso grande esforço. para completar o tra· 
balho, revendo a legislação de 1832 para cá, época da 
promulgação do oodigo do procosso criminal, donde 
parte todo o nosso direito relativo a esta mnteria. 

Emquanto á parte civil, embora tivessemos de partir 
da ordenação do L. 3', todavia é hem SRbido que ponoag 
leis ha sobre o processo civil, o qual, baseado naquella 
ordenação e em uma ou outra lei posterior, regula-Ee 
todo pelas regras areadas pelos praxi· tas, cujo reinada 
seria muito melhor mbsistir por preceitos claros e de
finidos, estabelecidos pela autoridade do governo im
perial. 

A lei do processo civil é eeo~seissimal e dss poucas 
regras por ella firmadas, os praxistus hão deduzido mil 
oommentarios encontrados entre si, de maneira que o 
proeesao civil entre nós é um cahos, é um systema de 
verdadeiro arbítrio. Cada juiz, cada advogado tem suas 
normas, porque e;te accsta-se a um praxista, aqeelle a 
outro, e tudo yaoilla em constante e perpetua incerteza, 
sempre damnosa. 

Tal e!tado de cousaa é peSBimo ; e delle desejava eu 
que snhissemos cQm breviilade. 

Emquant{) não temos um codigo oivil condigno da 
nossa civilisaçilio, e o codigo do processo correspondente, 
reduzamos ao menos a certa clareza e fixidez es~e pro· 
cesso arbitraria, que aotualmente praticamos. A auto· 
ridade do governo le<ante-se, como cumpre, para não 
continuarmos sob o regimen dai! opiniões controverti
das da antiq uadoa pra:tistas. 
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O governo aGsim procedendo, não faria mais do que 

desempenhar uma attribuição couferida pelo <.rt. 10\': 
§ 12 da oon~titui9ão, que o autorisa a regule~ a b~P, 
ex:eonção d2s leia. Des<le que o mes~o govec_no •:-n o 
contrariar principias comagradou e~r,_lei, n"Ae, 1mpe:la 
que elle, do accordo com cf:lsss pr1ump~.?s) :~·lguL:c :i~ o ;;:so 
actual proceano <li vil, confQrme fôr J?i>lS ~anv,cno8nt_d·. 

Considero como importante serv:ço felto " r •lr:n.J :s
tração da jo~tÍÇ il. samsJhante trsbalho.' e l "JUVSl'Ô ?OID 
varas ao winiatro que tü incumbenma .dcsem;,cn•tcr. 

Já tivemos um ensaio desse beueficw cn ;~<'gnla
m euto de 15 de Março de 1842; e lamento qm elle 
fosae tão e,;:iguo e parco. · 

~ivguem·deeoonho.ce a vantager::t da _o :,di us:ção; e 
hoJe DJ1 Europa quas1 todas as naço<l~ Luo ~oilwc aJ.o as 
suas leis ; n6s porém oonsenamo-nos ostacwn~r.wa. 

Portngel, o .velho Portugal por vozes codltJC~u aa 
suss lei•, e o e:»:emplo temos nas Ordonações u:ffonsl!l.aa, 
manoelinas e philippinaa ; e agora já tem o seu ood:go 
civil com a respeoti.va lei do processo. . 

O barão de Vorulamio, tão ~xacto em seus aphons
mos, aconselhava a oodifica.çã~ das lds 11nra que estas 
fossem certas, claras e faceJs ne com preliender, sem o 
que nem justas se poderião rep_ntar : l1gis a~ tem inte•·e•t 
ttt ctrla sit, ui absque hoc nec ;usta esse po•s•t. 

Não mG ooouparei das questõ's de reU.ac,;ão de r.lguns 
artigos do pro jacto,. sobre as quaes em meu ptirueiro 
discu.rso prometti fall.u, porq~1e não só algtma meus 
nobres oo!legas de oommisaão derão cabal re~posta, 
como porque esses artigos tiverão de ser alterados no 
proj eoto que aotualrnant:_ dis-cutimos. . . 

Em questões de redacçao póde haver mUlta subt1leza; 
porquanto a palavra é um instrumento imperfeito da 
expressão do penanment~ e, p~r mais <mi~arlo q.ue .haja, 
nem a todos umalocuçao ~at1sfaz; e aes1m sena mter
mlnavel o debate nestQ campo: mas eu confio que, 
quando no actual proj ecto alguma expr<'S'ão pouco 
5ignifioativa ou impropria hajn escapado, a illus~rada 
commisaão de redacção reparará a f>.lta · ou orrnaEão, 
dando toda a possível .clareza ás di5poEições que vo· 
tarmos L.eeta casa. 

Não me é possível, Sr. presidente, acompanhar e 
s.cudir a todas as obaerv~.çõ•s quo tão nurv.eroBcs ora
dores fizerão ao project;; mnitus me hão escapado da 
memoria, e outras já têm sido reapondi<la~ por illuatres 
preopinantes ; e assim, convem tratar de pôr ter~o f.s 
minhas reflexões ; antes, porém, de o faze1·, tocare: por 
alto nos artigos additivoa offereoiilos ao projecto, cen
tindo já me ter assaz alongado G não poder desenvolver 
a materia delles . Tnnto se estendeu e variou a ma
teria e a discussão, que, pn1:a responder a tudo, cum
pria repetir- me muitas vezes na tribuna. 

Nos artigos additivos Ge contém providencias quo eu 
aceitaria, se não houveP,so 11 grande nece1sidade da 
mais largo debate do. que_ agora pod_:mo~ ter, qnnndo 
nos achemos em 3" ducmsao, e se na~ -risse que póde 
essa acoumulação de m><terias trr.zar obstaculo para a. 
pas~agem da lei, quer nesta camara, quer no senado. 

Votemos as providencias contidas no projeoto, e de
pois b·staremos com mais fol ego dos aasum;;tos ·de quo 
se occupão os a1'tigos additivos, que de fórma alguma 
são prejudicados com ll demora de mais uma ou outra 
ses;ão do parlament1. 

Tenho sssim dado a satisfeção devida aos nobres 
autores dessas artigos . 

As oommisBõea farão censu radas, Sr. preaiilento, por 
diveraas omi!sõcs, dizendo-se que não tiuhão trr. tado, 
por exemplo, do habea: corpu•, do estabelecimento ds. 
policia paga, da suppresaão de algumas fórmulas do 
processo criminal, como o interrogatorio êla formação 
da culpa, da abolição do tribunal do oommeroio, da 
revogação do contenoiozo admini~trativ~, e _;mí:im àa 
alteração de outros pontos da nossa legtblnçao, fazen
do-se oonsideraç15es, cuja sem razi.b tu desejari!l ter 
tempo ~ara mostrar. 

Direi todavia que 36 os nob1·es autores deGtas acou· 
sações reflectiasem mais pausadamen to sobra · ellas, 
reoonheoerião a nenhuma oulpa das commissõJs e o 
bom desejo com que ellas procurárão satisfazer o sau en
cargo, diUldo prompta satisfação áa mais urg mtes re
formas. · 

Sr. preaidente1 i.ado oonoluir1 direi que o projeoto que 

dis<;_utimr;s ~r,tisfaz snfficientemcnte ~s granch1 8.Bpi
r,<çoes ~an~featndlls noata casa e fó rn dtl!,, , porque, 
OGmo J." dJ&se em outr" oe.cgsião, o julgamento fic11 
?omy.erando realmente uo magistrsd(1

1 
s poliuin fica 

mtou·amente Eep~rad~ dn juotiça, e ss !!<!·,·anti <. ~• in
dividu:-!ea nlnrgã~;-se ~nn to quanto coUJ.pàtivd cc.!11 ~s 
condições de oxdew publice., 

Estes tres melhOl:umeutos lliio se poüem contes tar 
co~ o rr:sultad..o do pnij e~~to, dcs:le que so faz um cutudo 
seno e acn:u~do sobi1 D dle. 
. O p?.drão constitucl01wl iln juaicatmH fica ests.hele

CJ~o. No prdz ning;oe m, qno n1io seja juiz or0ado peht 
le1 fnndnmenta.l, jnl!;&rá do o7a mn d!unte o oirlaiHb. 

E na vcrd~e qud é o syatsmo. rub~iatente, se fôr 
app;·ovndo o projeoto que faz o obcjoto elo n~sso de· 
bat3? 
, S~gundo a comtituiçiio quatro categori!l.s ele juizõa 
ue01dom os plei tcs do cidac11ío: jurados, juiz,: a de di
r~ito, juizea de paz, e arbitras . Eis no que as novas 
disposiçõsa r eduzem a judicatura do nosao paiz; não 
uonU.o licito c;mtestar, que assim tenhamos 1·egre•sado 
ao tei·relie constitucional nesta tão importante parte da 
nosga organisução social. 

Constitui<loo como no~ nohsmos, confiemo> nos effei· 
toa de nos.3as instüuições livres. A opini?.o publica, 
poderosa o vigiL:mte, mantida e agitada pelo principio 
eleotivo e pala imprensa, dará vi>~;or á noosa obra, e 
o cidadão br&zileira encontrará mo tivao de justo or
gulho no de~envolvimento de su~s faculdades sob o 
amparo da lei, re1tlizaclo pela magistratura do paiz. 

O proj,cto eucaminhe.-nos para este resnlcado; e 
assim manifosto é q"e a sua adopção não pó do deix~r 
de ser vantajosa e aceita pels unção oomo satisfação de 
su~s yresentes neoassid&dee na reforma dn lcgíslsção 
enm1nal. 

Tenho conoluido. 

A discusaão fica adiadn pela hora. 

O Sa. PRESIDENTE declara que ae ·a chão sobre a meoa, 
e paasão a ser l idos pelo Sr. 1· secretario, os d0crotoa da 
nssembléa g1:r~l eeti,belocendo patrimonio em terras 
p~ra SS. AA . ns Sras. princezas D . Izabol e D. Loopol · 
di na e seus augustos esposos ; e que esses decretos se
rão levados á uancçiío Imperial pela deputteção j á en
carregada de npro .. mtnr para o rneamo fim o dooreto 
fixando a' forças de terra pua o :o:nno financeiro de 
1871 a 1872. 

O Sn. l" SECRETAmo Í s g a leitura dos aaoruditos de-
cretos. • 

Dada a ordem do dia, levsnta-s9 21 sessão a r1eia ho1·a 
depois de meia-noite, 

ESes§ãO em l. 2 tle .§eteml!Jro. 

I'RllSIDEJSGIA DO SR, CONDE DE BAEPEto<DY. 

Sum!l.mo. -Empediente.- PmsiJ.o a D. M. V. de f'. 
Barros e wtra.-Malt-icul<l de estudantes -Ordem do 
dia.-Moedas de troco , Appt·ovação,-Matrícul,: de es
tudantt:. t!pprovação - Vm~immtos do o(ficial e 
amanuenses do supremo tribuno/ de ju.rtiça. Approvaçl!o. 
- Estrada de (<rro de Santei-Cathanna. Apnrovação. 
-.d l(orria do• "cravos da naçilo ao s~r.,iço d't cot 6a. 
Discutso• dot S•·s, Teixeira Junior, Cruz Machado, 
Andrade Figueira, minist1 o do imperio e :"nqu,ira. 

Ao meic-àin, feita a chamada, e aohnndo-co pre
sonte3 cs Sra. c ;mdo iie Baep9n<ly, Portell~, Pa.ranhos 
Junior Pinto Pessoa, Guimurlíes, Angelo d.o Amarsl, 
Camill~ Burreto. C,;sado, Lui~ Carlos, Ferreira da 
Veiga, Gama CerquE~::a, Souza Reia, Joté C•,l~on, 
Jauaen do P,;ço. Joao Mendes, Fau~to do Agu:ar, 
Vioente Figueiredo, Juuqueira, Corrêa do Oliveira, 
Raposo da Garoam! Crn~ M~ohado, Gomes de Clls_tro, 
Moraes Silva, Carnlllo F1gneuGdo, P •mla Tulcdo, P10to 
do Campos, Pereira Franco, Ferreira Vianna, Paulina 
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de Sla.;~h~ D1.:.:nyd o l1~ r. t ti ns) Silvf.l. NunC S1 Lamep;o, 
Pit_;_ t,; Br:!lf..::J,, Dcmin r~u : S; .::·~.ugu~. tu d'"d OliveLe, Con ê.\~ 
Af!r..~ns ·:_) d: : C~ rvd~c , A : ~ 1· oliuuo d·::! Grrc';r ~: E:.u, Cr.;ndído 
J\f ~ n-~er; , :Uon·:_ b :;i::.; c~ e A~·,;:eu } D:; g--, V.:. ·~':: o, RDdrTgo 
f::i h?. II<::n:..·icw-:sl Cost:·. Pl!tto: Au tm~1o P.1.·aào . L!.ma 
o ::1l>rH1 B~ . ; c:; E!~r!: r: to , .Jeronyn,c; P :mi .-·: o>- Lenl de 
] \'1 :: n ,! Zt;l3. DR. ~ ão de ~1rr,'!~ g;: ~ T t! q;ws, P i:I3S de ~\'i en
d.or:. ~,: ~J . M o!~ u f;íora{·m, ~r.t ~~;. ~ :1.. r.~l ú.t. i· os, s~.bt: ~:J P;r; t o, 

~~:~~"~, ,~~,1~i~;:~,"s\;;~& .~~~~t~~: ~~~::~;~·~~~ d~f~!t:~ 
4";.!1 Cn :1 ~a, T.~h.:dr~ Junit~r, Jfc:..·.n:.~::t~ea ~iieirf~~ Pinto 
Lirn~ C:J lfurrd ra L:·l[!;o, ebre.-sc ~'... s ~·m:ão . 

Cor:; parecem depdn de a~r:lrt!l ~- a~·r~~o os Sra. Fiel 
de ca~vdh o, Borges llion':~ Jl'O , \ out3s, McDGZOS Prado, 
Gõlvão. - Per~ir e. ~a Sih~ , Vit:it~ d.u Silva, Alenca1' Arv.
ri pn, P cd igão M~;lbjro, Ar eujo Li:na, l\Dctra~e Fi
gueira. , J. de Alcnem·, Arnuj o Góe;, F n nundea cia Cu
nha, Leonel de AleMnr e Diau ó.a Rooh f\ . 

F;,ltãJ com narticinaçã .J os Srs . AzRmbuja, Augusto 
Cb, vc-r<. Barroê Cobr"u, B:•hi<:, Ctndiclo Tones ]filho , 
Cõelln.Rodriguee, E vr.n;;eiista Lohato, Heraclüo ~ra
ça, J oaquim P edro, l'l'l ; llo ~l gfl, M~ncel Clem~ntu:o, 
Neb:as, Pelemeiraa, PmbeJto, R.>Ea, Salles e S1quatra 
l\'Ienile5 ; e eern d la o~ Sm. Almeida Pereira, Assis Ro
cha, barão elo An9j !: t uba., Cu~ tdlo Brsnoo, Leandro 
Maciel, Benjamim, Bh toncurt , Candido Murtn, Cioero 
Dantso, Cttrdoao <lo Menczse, D uar t<' do Aze>edo, Flo
Iiano de Go~ C'y, F . BeJü.nrio, Gonç&!ves da Silvu, Mon
teiro à.e Catta·o, Pinto Moreira, Uchôa Cavalcanti a 
Gom~a da Silva. 

Lê se e approva-se a E ct~ da antecedente. 

O Sa. 1' SECRETARIO dá conta do aeguinte 

EXPEDIENTE . 

U '" o:Uoio do minbterio do impede, declarando, em 
r~s oostr. ao desta cam ttra, em que regu isitl' cópia do 
offi~io du <ioe -pre~i cl e ;,oia da provincb do Maranhão 
·aobre as cc~nrro·n cias que tiverlío lugur. na as~embléa 
le"islaüva da ro coma pro~incia no dia 8 (le Jn:aho ulti
m~, qus na secrr, tari a de estado respectiva não ha offi
cio sobra tal oojecto.-A quem fez a requisição. 

PENSÕES A D. n!. V. DE P. BARR OS E CllTRA. 

Lê-1;e, j~lga·se objecto de deliberação, o é dispensado 
da impresdb a r•,que;:í zmnto do Sr. Portella, atiro de 
entrar na 01dem ctos t rabnlhoa, o proíeoto com que 
ccnclue o eeguint~ pareCQr : 

c A. cammie;;ão do pen!õe> e odenadoa, tendo cxe.mi
!ll! do n' oópi•s dos ilecretoR do 31 de Agocto de 1870, 
que OiJl!cedcm pr.mõcs a D. M~ria Valerida de Paula 
Barros a outn:, é de p;;.rec·ir que se adnpte o ~<>guinte 
proj< c~o : 

c A as;em bléa geral r<:sohe : 
« A1t. 1 o Fieão r..p;rrovad ~5 na penr.ões concedidss 

;:>o< d~netoR de 31 a, A:.:ovto de 18'70, a Eaber: <le 30jJ 
mm~ s r..~F- , s l!m pr(:; j u ~zt) do r.ndn f!t;l lo quo por lei lhe 
compet ir , a D . L9o pol. <l irw. l\1&thiléle da Cost'l Doria, 
~· i n. v~ do c!lpH.ão de inf t!ntaria. Antonio da V era Cruz 
Daria, f;JlecL:o em conr.equencit1 de feri r.nento recebido 
em combate; <lfl 2l S meneaes, aern projuizo do rodo 
uo1do que por lei lhe com f.> iltir , n D. Maria Valcrida de 
P.:w \1> Barr.:s, vitl'IIJ. do tc:c<en te do nre;·~Ho FranoiEco 
õ.e PJ.;.~la Barros, rr.orto ürn oomb<.te, · 

< Art 2 • Est ?.s p ~r.s ü õs serão pagas das datas dos 
respeeti,cs à eore ro~. 

< A;·t . 3 .' Rev.:gão-Ee r.a dispo~i;õea em contrario. 
c ~ala daa eommis; õe;;, em 12 de tiatembro de 1870.

.t:! , O Gomes do Ca>l1·o.- A. S. Carneiro da Ctl!lha.> 

JIU TJUCCLA DE EST UDA NTES, 

Entrãu suoc~ ruiivnment~ em diacusaão 1 e são appro-

vadae sero dsbute, as redacções sobro rnl<tricula de 
eaturlan tes , que f1rão !\ imprimir nu s ·:ssão ante
ceden t 3. 

O Sn . P. NGuo DO AnrARAL reque t• dispensa de im
p;e~, aão rla em enda do Eent>do sobre o projeoto relativo 
aoa tdllaoa nrbun.os em Santo~ , pa:ca ent rn na ordem 
do d.ia de amanhã, 

Cous!lHs.dr. l\ camfirE, resolva pela affirmgtiva. 
O 811. Cnuz M:AcH,u :o (pela ordem) : - Sr. presidente, 

V. Fx. e 2. C3Bil oompwheuilem o motivo (1!1 urgGnoia 
que vuu pedir , 

Pro1ctrum arl etremplum tolut componitur orbil. 
P eço p~,r& que, depois de votado o credito relativo 

!Ís mo~das de ,;roco e emonilas do senad.o n outros pro
jectoo, a case, se ocoupe com o· que foi o~'erecido pelo 
nobre C: eputndo pela província de S. Paulo, providen
oil'.ncto em modo qu.e a corôa po~so. oonc.oder liberdade 
aos escravos neoiooaes do <Jeu 'U ~ufrttoto. Requeiro a 
V. Ex. que con3ulta a C!iSl\ neste sentido. 

Consultada a camara, resolve affirmativamente. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

MOEDAS DE TROCO. 

Entra em ·3' discussão, e é approvada e remettida á 
aommiEsilo de redacção, a proposta , do poder exeoutivo 
autorisundoo gov~t·noa despender a quantiade4150:000/l 
para fazer cunhar e pôr em circulação 100,000 kilo
grammas de moeda de nikel. 

Vindo á mesa a reilacção da emenda · apprcvada á 
mesma proposta, o Sr. 1' secl"etario pede urgencia para 
que tej a lida e diecutida immediatamente. 

OonsultGda a camar&, resolve pela affirmativa. 

E ', por tanto, lida, e entra em discussão, a seguinte 
redacção, ·que é a pprovada sem debate: 

< Emenda feita e ~epprovada por esta camara á pro
posta do poile~ exeoutivo .autor itando o governo .. a des
pender . por conta da receita .·do o:.>eroicio corrent~ a 
quantia de 4fiO:OOOB para fezcr cunhar .e pôr em oircu
l~ção 100,000 kUog~ammaa de moedas de .nik el. 

« Acorescente-s~ no lugar proprio ·:-A assQmbléa 
geral de o reta: 

< Artig() nnioo. (O tutigo unioo da proposte.) 
• Sala das corm:nis~ões, em 12 de Setemb1·o de 1870.

Jvsé Calmon.- Corrêa de eliveira. • 

MATRICULA DE ESTUDANTES, 

Eutrão em . unioa rlisonEEão, e são a pprovadna sem 
debate e remettidas com a proposição á commissão de 
redacção, as seguintea emendr.s approvadas pelo senado 
á propo~ição deEta camara antoriaando o gover no para 
maudnr matric ula~ · diverao6 estudantes nas faculdades 
de direito e de medicina: 

< O§ 1' do art . 1', que passa a ser parsfirr. pho unico, 
seja au bstituido pelo seg uinte asdm redig1do : 

« Para.grapho nnico. No 3• anuo do curao medico da 
faculdude de medicina do Rio de ,Janeiro, ao pharma
ceutico F eli ppe Basilio Cardoso Pires, feito previamellte 
o exame r1as materias dos doua primeiros aunos, que 
não e~tão comprehendids.s no onrso pharmaceut.ico. 

~ O § 2' do mesmo artigo foi m pprimido . 

c Art. 2' 'sddítivo). Fica outtoaim o governo auto
ri•ado psra conceder: 

< § 1. • QL' e oej ií.o sdmittidoa na facu;dade de direito 
do Recife, a faze r acto das ma terias do 1" 10nno; psgss 
as matriculas e provada a respectiva freqnencia, e de
pois de ser oada a ro approvndo no yrepRratorio que 
lho falta, os estudantes José Domingues ·Porto Netto, 
Francisco Xavier Paea Ba"rreto, ádtiano· Francisco 
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Ferreira Neves Junior e Miguel Falippe de Souza Leão 
Junior. 

• § 2." Que Antonio da Terra Pereira e FrP.ncisoo 
Luiz Tavarea, depois de feitos os exames do l" P.nno 
mdioo n~ faculdade de medicina do Rio de Je.neiro, 
sejão admittidos ll0S do 2'; provsdo que não lhss falta. 
nessa cooasião exame algum prepamtorio, que tiverão 
a .neoeaearia frequenoia e p&gári'\o as r6spectivas ma
tnculas. 

< §, 3.' Q;1e cej?.o admittidoa na me:H:na facult1ade de 
medicina on e·xm:nes prepar~.torios f~ito3 por P lotino 
Soa;:es e pelo pharm!lceutioo J oH é Borg.,s Ribeiro da 
Costa na escola mili tsr, po·r !lhnod Pedro Alveo de 
Barros, João do Freitas Rodrigues mag'l e João Manoel 
GuGde~ Alooforado na esoola de mminha, e por Mar
tinha da Silva Cc:;;to. J unior na fwuldade do direito do 
Recife. 

• § 4.' Que sejão v.dmittidos n~ mesma houldaile de 
direito os ex'lmea prepn•atol'ios feitoo por Md«hiades 
Corxêu. G?,rcin nn. fac uldr,de de medicina da .Bebia. 

< O art. 2' passa a sar :ut. 3." 

• P aço .do senado, em lO de Sete!I).bro de 1870.
Visconde d8 J..baelé, presidénte.-Frederico de Almctda e 
i llbuquerque, l' seJret.uio. - B~ri'íO de Marrwngt~ape, 
4' aecreturio, 8ervindo de 2.' > 

VENCIMENTOS DO OFFIC!AL E AJIBNUENSBS DO SUPREMO 

Tllll!UNAL DE 1USTIÇ.\. 

Entrão em unioa d:iscnssão, e· são a pprovaaas e remet· 
tidas com r. proposição á oommia~ão de r€daoe,ão, as se
guintes emendas apprbvadas pelo aens.clo á proposi(lão 
desta camafa relativa f!OB vencimentos do otlicial e 
amanuenses cl11 feorotari a do supremD tribunnl de jus
tiça, e do theeoureiro, porteiro e continues do mesmo 
tlibunal: 

< Supprima· sa o §, 2' do art. l.' 
< O ~ 1' do mesmo artigo passa a ser par~ gra pho 

uni o o. 
• Paço do Benailo, em 9 de S>tembro de 1870. -

Vi:conde de Abae!é, pre~id011ta.- Freilerico de Almeida 
e Albu1u:rque, l' secxet<lriv. - Ba1·uo de Mamang"otJe, 
4' sooret&tio, ucxvindo do 2.' » 

ESTll.\DA. Dll FERRO DE SA.tlTA.-CA.TRARINA, 

Entrão em u nicu discussão, e ~iio a;:Jprovadao! sem 
debate o rmnettidzs com " propceiçíío· :i. commissão de 
redacçâo, ~~~ seg"'intes emendas &pprovaclRs pelo Ge
nado á propos 'ção desta .cmnara concernente á con
otrncção de uma eetrP.d9. da ferro entro a~ provincis5 de 
Santa Catharins e de S. Pedro do Ric-Grnnde do Sul : 

< O art. l' 3Ubstitua-se pelo seguinte : 

• .;\ rt. 1.' Fica o governo ~.utori3ado para conceder 
a qu.em melhores condições offer~oer, <!e pai~ de appro
vnr es estudos definitivos, pc1·missão pa:-a construcçíio 
de uma estrada de ferro, que, pe!t'nib do melhcr ponto 
marítimo da provinoia de Santa-Catbarim., vá to~ á 
cidade de Porto-Alagre, capital da. de S. Pedro c.~ Rb 
Grande do Sul. 

« O § l' do art. 2' seja supprimidó. 

<1 O §, 2' do dito artigo passa a ser paragrapho nnico. 
• Paço ào senado, em 5 de Setembro de 1870. -

Vi1conde de Abaitd, presidente.- Fredet'ico de Almeida 
< Albuq·uerque, l' seorctHrio.- Jo,é Ma"tim d:> Cntz Jo
bim, 2' reoretario. > 

ALFORRIA DOS ESCRA'IOS DA NA Çi;.O AO SEIIVIÇO 

DA. CORÔA. 

Er;b:a era l ' cliwm~ão o ; njn.to d ~dar.s nclo qHe 
poc1em ser alforrhd.::s pel!l. cr.ss im;.';:<i>1l, ín chpcmce ~., to 

de inds:nDisaçi:ío, oe c~orre\'OS da nação, cujos serviç :e 
forão da dos em uzuftucto á co;·ôa. 

O >§r. , Teixelr n. , ollunio•· :- Hesito, Sr. prcd
dente, eobrfJ a prefer'Jllcis que c1·n•r, il!Jr 2.8 J i·.,.r:ns;;; 
que,tões que auBCita a inec:.pertda ài:cu:.o1ío d.o prrjeoto 
que nccupu. a attcução da cnr.-: ~~ l'a . 

Não ~ei ee !k ~·s. pr-inei;?in;;,· mv.nifcsi"udo a minha 
srrpr~za. peht ap~ ts0nt:~ç:.!o de:2.to {-'Yej ect.o que e::ts.bo
l<3CO umn merJid.~1 Yão insuiTI:ü1ntc.~ q_~ã>1 i nC',:i~·~p1etn, e 
t~o impre:':i .lenta qu~b ;JJja.'.:t~1, ou so pcb u pedaçrio· 
em qu.o !110 a3b.:J 011l fl)cE: d.L u:r,.;,en :L\ pediC.2 p::. lo ;::.obre 
d.eput~tdo pelu r rovin.:L1. <1:1 ~I;nt:g ra~:v. d1;:;~~utir se s. 
mesma l:""Jedüla C: U!J lu:-, rDcnr.s êlEJ deus t1.:ezes o proprio 
noh1·e depv.ta~o f.!ombateu e f<~~ a~}ur n~sta o.-r::::nu. L .. 

Não rei )/ Sr. p!:cf.liclente, o q·J.e eleva msis e.imirnl\ s~ 
~ muih:nça r~-pid~ que scb!e tüo g ·2.v0 m~uD:q;t:J ~e 
operou no capirit -o tlo noh~B doput~d.0 1 ~c a ;: !_ íY~edçãc 
COtnpl::Jttidi~ pBl'H q;:t~ ~~Ü J_;;·oj ecto Íc~~-:.1 Q~clo .P~-lra R 
o~aeUJ. c1o f~Ht com preJ1:1zo ao onti'o :rn·c-rctc :naw com· 
plsto, rev "&!ii~ do r:r<s ~.ir,;. < Eo ca.r.2 c:~er '"" ter d ,:o eis · 
bor~do pQ): uma commie:-~-:~ cspeoial dc~r~tu. c mnro •. h 

O S11.. G.~Lv:i.o : - ApoiH1o. 

O SR. TEIXEmA JuNIOn:- .•. ap;e ;~utado muito 
~ntes do projocto p>efõrido, e que entrotfinto "'' julga 
tão urgents que deva ptet~rir eJ Ciscus~ú,. o> nã·J f;Ó ele 
todos os OI:Ü!!'~ projectos do igual DB.turezn . qu~ já 
anterim·mente forãJ offereciclos >Í condderayão da 
oaroara, como até mesmo de to a~~· r.a questões, diáB de 
grande importmcia, que s2 achão ciaG~iS.co.>~as com 
prioridade na ordem do dia, como são dua~ propoatas 
do pod~r execntivo, uroa ào ministoxio ds, fs7.<'!·da e 
outrt< do ela justiça, além da reforma judici>llÍ>' tão 
urgentemente rcclruuada pelas uec,ssidf.des publi
cao! 

A mbha eapoot•ção sóbe de ponto vendo aeme!hu:ete 
atropello auto risad' !I'Pela versat:Iidade da uma o;>inião 
tíio insuspeita como ó z. do nobre doputr.do por Miuas
Geraea ! S. Ex. , que ha tão pouco tempo, em 20 de 
Julho do corrEnte ~Jano, combaton a oppoxtunid11iia da 
me~mn idén consHgrad!'. pelo projecto orr.. em discm<~ 
são, a qutl então foi v.prc!Jentu.da de modo m~is com
pleto e prevideuta, J;ll'r dcua i!luatres momb;·os de~ t$ 
oamara (os Srs. P;;r<Jigão Molheira e P 0rsira a,, Silve h 
sob tt fó~·m c• de fiddi tiv" á lei do orçamento; S. Fx., 
que nesr:a occes!!/.;) ju&tifioou ~' necceF.ldade a~~ 2di~r ... 
oe tal ll'•;dioa, pcrqun em holadJ?. o inr'"tlicieutc, 
norque o 'ás.sumt,to do el :J m~:nto nerv:íl kÓ êiev!u s:.;\' tra
tado em um prÔj t cto ccmplexo,- e qu0 r brsngu;~a to~ as 
ss medidzs que ~e julg ·:1s~; e ~o1 necesa.~:-bs, ·do modo a 
fo1:m::~r nm todo hat·mo:liciJ; e que finalmcmto "ssim 
j1.~stifioou um reg_nerü.r:·.ento p~-~'S qtb t~l prr.j r::~to foose 
remclti 'lo á eommh:sRo e!!pecüü inuurubidrt. t~i.-::J iniciar 
aa mecliJ~s oonce:!.·nente~; n e2t0 BiSBUtTtpto, talvrz porque 
então fos~;e eHe por 1::n1:tos ocnsiiierr.d ii como cernilerio 
àcst~ gruve questão : não Gi'S. per c~rto o nobro depn
t«do o mai~. proprio pam vir hojo ~ltera.;c a ordem natu
ral dos trt:balhD.~, aHm do pedi< urgencia e pre!erencia 
d& c~isouaoão <lB um p;·oj ecto de igual naturtzu., pGrém 
maio incompleto e insutlidente do que aquelle que elle 
pro·m·io oonwb~üêrn. af::>.at2n.do da c1iõcussã0 u medida pro
posta pelon do ::s illu~tres deputsiloa a que me re
feri •• : 

O En. Cn!l'z M.IC!IAno: - Ra difl'erença: ha escravos 
c e usufrue to da cc1 ôa e os nacionneP, 

O Sn. TEIXEinA Jmuon. : - A unioa differença é 
que parte dos escravoõ de. naçi·ío est<Í empreg!\d& nas 
fazend '<3 e oett,,heledmentoa do Estado, e outra perte 
presta 5Crviço ': directfm;ente á corôa, por llle terem sido 
d .. aaos taea oorvi(:os Una e outros .• porém, tem o mesmo 
selihor, q·'w é \) Estndo. (<!poiado•.) 

O ~dr.1itivo. pois, quo o nubre deput~élo entfto censo· 
guio >:!fauta;: d•;, cii ~ "'·'"sii.o, rm".'J qu~ foi integrdmente 
adoptui!o pela c;lru::j rdio espeoial , oomprehendh ''.8 
clu·<s espec:\,·s: os cscraw•;; que es:iio t\0 scrvi1:o dc. oo·, 
rô~, e oB qne so achão neM cst~be}ecimeutvfJ p~~-rtan
ccntes EO Er.tadr; .... 

O Sit. C•tuz :.r.~.cnADo : _ , Ccml;ati a ino11:-o;:te ·; id"r1e 
na H i! o orç<:mento. 
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O f"n. PERDIGÃo MALREmo : -Isto agora é que é 
muito Oí•portu.no I 

O ~n. TEIXEir.A Jur;ron': - Pern provar :; flagrr.nte 
cont;<:diçãn r:o nc.·bre deputnçlo lcuvar-me-hci nas pro
pri~B p:thr~:r:1ó q'~O nes~a occ ris i?io prof~ria. 

Dizi'!. o Lvbn depuLdo na scs,oão de 20 de Julho do 
corrente <•nno, a propo,ito dn medida en tão proposta 
àe mod.o mais praviiltnte do qne Ee fa~ no presente 
projecto: 

< A questão àa emanoi pnçã~ não deve ser resolvi
dn seniio par um cornplta;o do meios inàiraatos, pelos 
qnc.e3 se pw·sn operar a trr.miçilo do estsdo not.ual da 
sodr,dr,d3 ao m.t•,d.o s qtle a•pirnmos. Como, pois, 
(ecor••s,!entt>va S. Ex.) devendo esso projeoto, pelo 
pronunciamento da c;ea, •er complrxo tm :u1: me
didas . 53 pretend·J por uma msncir<l fu~Sitivn, por 
umn ô.inpc;içiio inoident!lmente inseridr. na bí do orça
men;:o, uÍBfÔr da sorte de umn massa considerP.vel, que 
é a ;rJprieciade da n'çi o e do usnfraoto ch corôa~ 
Como te ha de di~pôr dessa massa aonB!deravel, ea
tanclo a ctngn della fazendas e p·:opded.arles impo.ttan
tes da nação, sem nad~ ter·Ea dispoet~ sobre a substi
tuição~> 

Ainda mais, o nobre de put~do por Minas finaliHou 
ess~ dücurBo pelo modo seguinte : 

< Entendo, pois, que n oe.msra seria coherente se 
ms.nda,~e este artigo additivo Ro eF.tudo e ext me da 

.llommissiio especialmente nomeada por ella p•ra tratar 
desta qnestão em complea;o, o apresentar o p1·ojeoto que 
reuna todas a• medidas i11dit·ecta• que tenhão de ser 
tomadas por uma solução pacitioa. > 

O Sn. Cm::z MACHADO: -Bem; não eão os escravo
8 

da CO!Ôil, 

O Sn. TEIXEIRA Jmuo,n :-V. Ex. oom o een aparte 
fornece-me mais um argumento. 

Se então o nobre deputado não soha~a conveniente 
tratar-s r. da slforria dos esoravos, cujo domínio pertence 
ao Estado, inolucive aquelles quo GStão aerviudo nas 
propricdai!ea da corôa, porque entendia S. Ex. que esta 
assumpto só podia ser regC~!ado por moia de um com
plexo de medidas que satisfizessem convenientemmte as 
ínnumcra;; exigenaia~ de tão grnvo solução, como póde 
agorr. eceitar uma medida muito mais parcial e tão in· 
sufficiente e incompleta, qne até é tn;usta, <xcluindo do 
fayor da alforria os escravos do dominio nacional que 
não estão servindo á corôa ~I 

E' obvio, Sr. presidente, que en r;ão podia esperar 
que a nrgencia votada para. discutir-se este projecto 
foste reclamada pelo nobre deputai! o pOl~ Min~s·Gcraes, 
quo pelo sua propiia opinião, pouco antes €mittida, era 
o menos competente p~ra reclamar essa preferenoia, 
pois que tal medida fôra por elle proprio combatida por 
apresentnr-r,e isoladamente, quand~ devêra fazer parte 
ae nm projeoto complexo. 

UM ~a. DEPUTADo :-Mas havia uma commiesão que 
estudava o assumpto . 

o Sn. TEIXEraA JuNIOR :-E ago ra j á ha o rrojecto 
rJ.eF.ss. commiu:ão, e que foi publicado utnitos diaã antes 
de ar.re ent• r·se o prcjecto s.ctu•Lnente em diwusfão. 
Se, portanto, o motivo que então moveu o nobl e de
putado foi a, oonveniencía de &ujeitar Ho rxame d:1 com
mis'1iD a medidn que s~ propoz, nã~ ~avia pensa~ de 
modc, imerso clepoiJ de estar ronhecldo o trabalho 
dessa commissão, e w'lle s9 ' é comprehendida !l mrsrr .. a 
provicbncie. de que trata o projcctl em d:s~msão. (Apoia· 
do•) 

(Ha d!VCYSOI apartes,) 

Ez:::;, que mudou n questão? Em que diversifica o as
anmpto do projecto , auj11 dizcmsão é .re,]amad& com 
tão gw'Ouc u: gcnciu? Nã~ e:;tá essa meàida oomignada 
no projento da commiasão especial qae ado;, t JU o pre
vidente a;tigo a•i dítivo cffe:·eoiilo ac orçamento 7 

O ~n. Cnuz lliAcnADJ : - H avia :lifi'erença. 

O 3n TEIXEH\A JuNIOl\: -Havia difl'erença em n9'o 
estnbelecer. se esa~ exc ~ pção odiosa, injusta e altamente 

perigos:~ ce decretar· se o favor da alforria aos escrr.vos 
dl'l. naçfto que e; tão em serviço da oo6a, vem nada esta~ 
bele(•~r-se em favor dos outros e1~ore.vos que estão em· 
!?regados l'lOli estabelecimentos nacionaes, e oJjo senhor 
o o mesmo. 

Bn.,·ia di!!'erenç~ em que ~quolle projeot.o providen
ci~>v rc rn u~to cautelooumente sobre o emprego dos Ii
~ertos , ~v1tani!o ca perigoa da oeio~irlade a o desfalque 
<l tls for-,;t;H prodw::tivas, emraegndas nos diversos ramos 
a que se conssgtão os eerviçofJ d.o:; escravos 11ncionaes. 
H avia <l iffeiençn em que nque!le projeoto oonoedia 
apenM uma antotüaçiio prudente pRrn ·aella usar o 
governo imperial grnáualmeute, quHndo e como e!lten
de;r.~ r.naic; con•'enieute, ao pe.:.so que o proj eoto em dia~ 
cussao, a par do uma e:x:cepção tão injusta quão odiosa, 
nada providmJcis. eobre o emprego doa libertos, nem 
sobre as mu1tne outrr.s convenienoias que se devem 
consultst em uma medida de•ta natureza. . 

Porventurf! a oircumõtnnoi.a fortuita r.e tel'em 5ido 
os se r. viços de taes esm·avos dcadoa á oor6a poderá jus
tificar o favor excepcion•l que o projecto pretende fa
zGr-lhcs com ~xclusão dos outros escravoa, que asaim 
como elles tamhem pertencem ao domínio nacional ~ 
Por certo que niio. (Apoiados .') Não h a 11ristooraoia na 
escravidão, pois que não. hn superioridade nem grada· 
ção no, condição do escravo. 

O que ha, senhores, é gran·de inoonvonienoia em· tra· 
tar·S9 isoJadr.mente desta medida, que pó de despertar !I 
imps.ciencía de uns e o receio de outros, e que, longe de 
tranqnill í$ar cs possnidnrcs de escravoa, irá reviver a 
de>contianço. e incei tez a a que estava entregue a mais 
importante industri'l do paiz, a agricultura, quando 
neeta casa demonstrei a nrgant3 nece!sidade de dirigir
es prudentemente a solução desta questão e de restabe
lecer· se 11 confiança nos a'lultados capitaes empreg11dos 
em braços escravos. 

UM Sn DEPUTAD.O:-Principia-se com p1·udenoia, 
, O Sa. TEIXEIRA JUNIOR : - A prudenoia importa a 

previdencia, e não existe nem uma nem outra liiO pro
)~oto que se discute, e para o qual o nobre deputado por 
npnas · Geraes oonseguio urgencia. 

O Sn. Cauz MACHADO dá um aparte. 

O Sa. TlirxEIRA JuNioR: -Escapava-me essa oonsi
d,aração, ·qM eu agrndeço ao nobre deputado lembrar· mo 
com o seu aparte. K' verdade: releva ainda notar-fte 
q'uç, qunBdo o nobre deputado se opp6z no sdditivo 
apre~entado pelos dous illustres membros a que me 
r?feri, era possivel que a oamara, convencida da •rgencia 
de regular-es a solução deste. grava quer.tiío, entendesse 
n'ecesaario decretar uma ou outra medirla parc!El, que 
não pudesse complicar quaesqner outras que tivegsem 
de aor propostas pela com.mis~ão especial, que então 
lljinda não havia apresentado o seu parecer .... 

O Sn. Cm;z M AcrrAno:- Essa c. gora é uma arma 
cpntra o argumento de V. Ex, 

O ::O n . TEIXEIRA JuNIOR: -Pois bem; ou vou dia
pnrn-la. (Ri>ada•·.) 

Em n~tural qt<e n~quelias condições a cr.msr& qui
zesse tr ttr. r de5t~ ou de outra medida i•olnda na incerteza 
de poder nesta mesma Eeseão dolibersr sobre o p>·ojecto 
complexo t<ío <lesejai!o pelo nobre deputado, e que 
n'!Uitos julgRv~o FPpultaao m commi~não especiol. Maa 
a~ ora qu.A ;oão pód~ dar·ae eGS!l incerteza, e quando o 
proj e c to rb oommiEEão já foi apre<entnclo hc cerol/, de 
um mcz, <J nelle se encontra a me•ma medida, contida 
no proj ecto que se discute, não ha plausibilidado para 
t•,ü precipitação. 

, O Sn. Cnuz MAcHADO: - E como já esta ma teria foi 
estucla~'a ]'ela ccmmiesão podemos oomeçnr por elln. 

O Sn . TI<IXEinA JuNIOR:- Então já deixou de ser 
neccesari.o ccmprrhendê1~ Gm mn projecto compkxo'i' 
Já póaE, ser esta ~etlida decretada isolndl'l.mente 'i' Já o 
nobxe <ieputado julga possível essa imprevidenoir,? 

O Sa . Cnuz MAca.u>o :-Julgo que deve ser tratada 
antes das outras. 

O fn. Tl!rxEmAJUNroa:-E' mrprendente s celeridade 
cpm que caminhe esta queatüo! ,-.ontem o nobre depu -
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ta2.o achs.va perigosa eiZ:C)JlV(nient"l esta mesme n:.e:!id.a 
11em o con~urso prévio de muitas provideacias, e ~6 f~
ze:J.eo parte d'3 um complexo de medi:lns; b.oje o nobre 
deputa '.lo quer que se trate della nnten das outras e até 
antes d<J ta.do, pci& que req_uereu urg.~ncia para a pre
sente cliscnt&5.o. 

E' ju~tamente eat11 a razão que eu life para concluir 
ne a~ t·Jil.os os membros dest~ CRmnra era o nobre 

depnt9. o e quem mono11 te evera. esperar o req_ueri
mento de urgoncia para nm projecto a que nã'l pod(!rá 
dar o seu voto ee qoizer manter a ccherencia. p<~litica, 
porque ~ unica opinião contut e~tn. medida que prévia.-
mente eeh.v~ conhe~l'iP. era. a a~ nobre doputRao. 
(4poiadvs.) , 

Mas já que allndi á coherencia política, cu d~vo con 
fe!ss.r que niio pc·s15o estranha-la da parte do ncbre de
puta~o. porque clla se identificil com a conducta do 
proprio gnbin(!te n r,ospeito desta questão. 

&alw é, Sr. presilente, que drp)Ü~ d.;s decl&raçocs 
feitss pelo illustrad0 presidente do co!:selho ,;obre a 
inacção do g·)Verno no grn.ve astu:r.pto do ~lemonto 
l!ervi!, nb5tenção que cbegou áo ponto de declinar do 
gabinete a respomabilidade de tod!l o q;alqner inicia
tiva ~cerca _da. pruden~a e cautelosa solução desta grave 

com:elho, o gabinete d~clinára de si qua1quer i:licia
tiva a ew~ respeito, qusl e razão por que o nobre mi
nistro de e!itrangeiros foi declarar err: nome do minis
teria, que não Fó elle, como seus collegar;, est11.vão con
Tencidoa da neceEsidade e nrgencia de rcao!'l"er-se esta 
questão 't •.• 

O SR. MINISTRO no llllPEB.Io:- Tratava-se então da 

O ~R TEIXEIU. JuNIOR:- O compromisso tom:vlo 
pelo nobtt! mbistro de e~trangeiroa foi t:io clar:~ e 
terminsnta como anteriormente o havieo eid.o as dccla
rnçõali ccntranas dos oot~cs 1llustrados membros do 
gabinete. • 

Qu<;;nto á questão de oppo•tunadatk, es~ s. já est á re
soh·!da, Ee ha ~yetema representa•.ivo no Brazil (apoill
do.r), desfio o dia em que esta camara elegen nm'l oo::c
miEsão eapeciP.l para. dar parecer com urgmcia 11obre ss 
medid'ls que j ulgqsse necess~rias á c erca des~:;, as
sumpto. {.4pciCJdos e nlio apoiadct.) 

O Sn. ANDIUI>& FIGtlElB.~ :-A. quottiio da oppo:rtuni
dad" era a primeira d~>& que 11e ap:resentárão. 

O Sn. Cauz MACIUDO : - E.' uma co:J.cltl!ao for-

roborado pelos ontroa membros do gsbinete1 eu r.iio es- O Sa. T1mumu. Jmuc:a :-Diz o nobre daputlào qns 
_peran que o Hlustrado Sr. minl&tro dos negock a es- é uma conclu.são fozçads.l !!:a não oonclai coasa alguma: 
tr~n~~ircs, o ~r. oon~elheir? ParFnh~s, ent1ncia!ae i~voquei uma deo!.eã~ deeh ~attllira, qoal !oi a nomsa-

rolemne oompromi&IIJ em nome do mes3:lo gabinete, sobro eeto assompto, deliberação que não tomaria r.e 
declarando perante o aellll.do que o gover.Do imperial não julgafso opportuno tratar de tal quer:.tão. 
tft!l.va convcnc::lo de que é indispenl!aval reeoher qaeE- Quanto é,, opiniões doa membroa do ~a~inet~_ quo 
tio - o 11 e · · · · . , • 
traballlos legislati"Vos se habilitará a manüeetar ás ca- incohe·enaia; e é por iaso qne preaiso snber ee nCI&ta 
lllllrüs 11 eua opinião na proxima ses'ão. grave questão cada um doa nobres ministres põ!e pen-

Esta importante declaração do illustrado ministro sar dürerentementc e 'fotar diver1111mente uns doa oa.troa, 
doa nPgooios estrangeiros, que as<im deete.ooa.·se d& como assevercu o nobre miciatro do imperio. on se ha 
abstenção até então sustentada pelo gr.binete, foi ft:ita um pensamento uni!ormemcnto aooordado de aprovei-
na eeeaão de 6 do corrente mEz, em resposta á inter· tarem o intervallo dos trabalhos legislativos lliU& &e 

pellaç~o de utn illWltra.io seaador o Sr. C( noelheiro habilitarem a inioil~r uma solnção con'l'et:i~:~nte na pro-
Zaoarla&. .xima ae&são, oomo devemos e•pera.r do oompromieso to-

O nobrG ministra assim se r:xprimio : mado em norue do gabinete p~lo illuetrado minist.;;o dos 
< Nos poa.cos dias que reatão de sessão é evidente negocies c:tttf.ngeiros. 

que não es póde cllicutir :ma.teris. tão importar.t-! ; no O ~a. Carz M.t.clluo :-0 men opsrte nio foi sobre 
---~i~ut~c~rv.!..'a'}·~lo~d~oa~tta~b~alh~o~s~le!6!'ia,.,la";ti;";.,.Po"'s----'!-t;>~b""·..,._,.,.__."'-::'~:..._--t-_~;ae ponto, porque a camara podia julgar urgante a 

bilitará para ofl'ereoer á conaidera~ão dns camaraa o opportunidade do estudo e não a opportunidlcle da 
que julgar maia oon"''enieute, convencido (note a cs.- resdnçiio. 
mara) como ae acha., de qn.e é indispensaTel rcaolver 0 Sa. Guvlo :-Tome-se aate aparte. 

ue ltão tão ave e vital. Enttnie com os sana col-
ep:r.s que a quest!lO eve ser r Esolvi a, e rão pó:ie ser La.. EJxEinA. UNioa:- o que vero::t:os qnen o 

adinda iD.definid.amento. O g:~bi::1cte npresmtará a sua dis~utir-se o projccto. Qaanto, pe:rém. em relação &o 
opinião na. proxima acst.ão, eto. » gabinete, baata-nos a. dc~ltração do Sr. minlLtro dcs 

nc~tocioa e:stn np;cin:s. 
E&ta. o!Jiniiio, tiio claramente mani!est1da pelo Sr. Esa~ compromirto !oi desde l ego col:lsiderado tão 

mi!listro dos negocios Estrangeircs em nomo do gabi- icn?ortanto que p:·ovocou 0 Eogni~tc aparte do illtUtr:ldo 
neto, demonstrando s ' on?icção que l~m cs 5ea " m om bros cx-prcsidcntJ do conselho do gab!.c.cte de 3 de .Agoeto : 
da un;ente nooenídade de dirigir-Ee n scluç5o de~ta 
queatão, a~r:.im como o comp:-omisao solemne que S. Ex. c O Sr Zac11rúu: - Ei1 uma declc:raÇ(:o prtciota qut 
tomou cio in!oiar aa medidRs convenientes na p:cri!!::: CJié hoje nao ''tem ftito . :. 
sessão legi~lativa, constitue um veh~mente prr.t·!~to con- E 0 il!uetr&do Sr. mini~ tro a,~ e~trnngeircs ::.~o CO:l· 
tra a oond!lcta anterior do gabinc t~, a mais esp:;cial · testou a novidsàc da declaração, nem pretendeu q-c.' 
mento oontra a àechtrnt;ão que o illttbtr t.do miuiotro do em ~.:ntra r coaeii'io j á cll'l ll.ouvcs~ e sido feita. 
imperio fizera a1guns dias antes na mf~ma caas do 
parlamento. (Trocllo-11 apartu.) 
R~spo:.dc a:io a u m illustrndo renador re~a Bahia (o Ai::C:a tc:1ho neceseidad' de f , z~r r.ma con~idersç;;-o 

Sr. coDst lhciro Saraivn) , dí!M o r- obro !:.in;.ctr o do im- 0 0 n ubrc dcput .·lo po: Minsa-Gerac~. q~:e c btevo urg.:u -
perio t m Se6~iio de :29 de Agosto: cia para r: disc:miio desse pr ojecto tão incom pleto q_uão 

« C:<da um d"s n:inistros róde fazer ~UIL apreciação Lr prt:via, nte. 
indhidual cou:o membro do ps rhment'), afcut~ndo-se 0 !!obre dep :1t ado, um dos nlli!i~as muis p~estigioscs 
m !!is on n:er;os n c modo de a v:. lia :.- as c ol'SC u~nch~s elo · · .. , - • .1 

qn:1 quer mc ~1 a ~rcct~ q::e s~ qncu~t levar n elreito. para rcalizo.r a~ cus.a iclé:1s, a q;·,e t em stt:I:pro t:ee:ecidJ 
Cem , gl)verno, Dão potlcrn, o ~:a4:; !' ;: Fcns colle .~a~, 0 npcio de r eu voto e d& sua , flh.vr::, não dovil coc tra-
<:ar i:r.:pulso R nen hum plar.o f.m~a~o :.:o dcêC?nh• c 'do rh1· ~ s ·.·~nJcncbs uo seu prot-tio p ;;rtido em u:r;a quçs-
a compro:rett cr o pAiz em t:.m camin ho .no qual nib tão de tib grande nkancc, e r,rn q•H o gabi:: t:: ~e ; u o 
poderá rotroccàer. , t:ig ra:nc:lt•?. re:Jre~e : .ta a ac:u:!l ~i tu :: ~~~o ~~; rr: ckcl:.ndo 

Ú;a, 1! '.' O gr.b ínctc, C;J::l!orme ce~:srr.U O r.obrc !t:l• que :- c~::t:rl >o "m td.id~. di: t .:la e. p~rcial EC pó :i :_ rc~cl~.;r 
nrs~ro cl;l i!llpc: :o, c:t f.va rc~ol~i 1o a ~:::.:J t: ~ sc.1~~~5 ::c ::a.. n~rn c : c1c: :. c :.;.!o :~ t:J.ca ;. t-.. ::::~~ Vf_;~ rura ~1:;.· ~ ~::.: ~ .. ·-D ~.:. ':.:;-

do a rce::d t o '2<4 t r::>.-::scen;lcnte qu~s::io d ·J dcz:::cn:O libe: .er:!(l, :: q!;.c n:é ho;;t : :n f-C diúa não e2:istirc:::. ; 
"l • h 1 :1 d ~ • d • d d :J.~o c~Yc e -:- ,: n~ura: u ·:1u :::ud id!':. isdb.da c t:io inco:l.· ecr v: , C8. r-. •. :ce:l o n o::n.rmn c p~· -::l'r c r. a u :n cs ... 

!!:.:nistros afout Rr·&c m::is O"J n:c!).o~ .:10 a~s:J:::o pto, eem ;·lctr., nãc tó pcr ;uc, cq:.~u:1.:lo o ccl!cüto elo iU-.utr;;.do 
:::w:cll~rd:lcc 2e o~t :::nta; e ::::I ho::n~gcm:id::dJ d.c pens!l.- prcEide:l~C do conselh:-, dnemor :~r ccru:e/otot e pr~-
mcnto ; C 8 3, C ~ !DO C:~CV=!"CU O il: ::;~~::d.o rrcl!i-ic::.t~ do d tn(t S tm d11r •; rrimeirv p liiO ( t ÜO &' p .:.l&V!&B c!e 

T0:\~0 v I 
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S. ~.),mas tsmbe!l'l pcrqne, como muito bem àisse o 
nobre miniatro do imperio, poderiamot o.rrizcar 11 •olu-
çZ!o d1 ntgccio ti%o poft.dtr030. _ 

E qua::1do essa.s rszõas r.ã:> bast~~eem p:..ra o demover 
do seu proposito, ahi estava o seu propiio di&~urso de
I:lO::lstrundo a inoonvel!iencia de. medida pro;:>csta por 
est~ prc.jecto ~em o comnlexo de rovidel!.ci::s ue 
nevem r.co;;:;pan :1.r qus qut;r eCJsã) H. ro este JX.e in
droso sssurnpto. 

O ~:cbro deputaC.o ha. de ooncorder, p1rt(>nto, qu~ I:Ü.i 
6r& conTeni~nte lanç::.r á té!a da discu~são um projccto 
tão deficiejtc qus lÕ trata dos escravos ao :;.;::YI~o da 
co:õ!l-· Pa~ que essu p<ecipitação qun::.do exi~to no co
Il:llnlo pubhco um projecto complexo, como desejava o 
nobre .depubdo não ha dous me:zts 'f P&ra qae essa pro
!erenota oiics::. 'f Para que essa ex:cepção ent:c os es::ra
vos da nação que estio ~o serviço da c:)rô:~. e equeli.::s a 
queu: o acaso nãv de o. essa upplio:lç?;o '!Qual a 1-'roprie
a.ade psrtionlnr qc.e sa o.fidnderia f~<zendo e.::ttensiva t:t~sa 
cedida aos outrcs csJravoa p:3rten.oent~s no do~inio 
nacional'! 

~ela minha. p:u-te, Sr. presidenta , ourvzr-me-hci 
r~&:.gn~do a q:lalquer~elit!er'-lç!io d·.~s~ t.ugusta cam:~ra, 

i~j-~atiça, que não tem funclame~to em nenhum pric
Olplo moral nem j11ridico, e que J:óie se:vir para dH
ficuit!!.r-se _uma deoisã? que ee prende á mais gra'e 

A COlllmiasão espacial, elaboranao o projeoto que 
tt:.ve .& honra de &ubmetter á oonsideraçi.W desta camara, 
nno propoz a respeito dos escravos exiatcntes nenhuma 
outra. medi a · ·~•,.. • · -
trat1 o projecto preferido p3ra a diicu~sa'l. ·rratan:lo 
da ger-açllo GCtl.ul, a commiseão, mantendo o maior 
eaorupnlo em respeitar a propriedade aotue.l, só indicou 
a ma.numissão immcdiata dos esor·~;os pertencentes ao 
dominio -do Estado, limitando se a pro pôr, a respeito 
de todos cs outros, medidas muito incliroctas e depen
de~tes &empre da aoquieacenoia e vontade dos proprie
tarioa. 
J-:.\ So, portanto, o governo imperilll deseja a promul
gação da n:Jica medida direota qu;, a oomminão eE
~oial indicou, e se está habilitado a dar deEde já a 11na 
opinião sobre :;s meiidas indircotas como o tem decla-

o, ~n-ao por que motivo se pretere o prOJCCto da 
oommu;aao 't 

AlE, no titulo 3", encontrão-se ns provid~:ncias que 
~~v.?m ~ompletar a malida. proposta pelo proj~oto em 
~cusmo, o qu~l, e!ltro :.s laconvomc:J.ClBS que cfi:::rcc:>, 
na_o é mon~s <llgaa de repare s. quo J.:i:Sãlta da. su:: pro
prla re:laoçao. 

Co~siderando a .casa ~mpcl:'it>l ddogada ao pv<rno, 
o pl:OJOOto a autcnsa a hbertnr cs CEcrav.>a da naçiiu, 
cnjJs scrviçv~ farão dados em UbUriucto f.. ccrô:t. Deste 
:EJ.oào se infringe u:::na à&s Dorma3 o um dos ooty
los conauetudinarios do systcwa que rol rege, qual 6 o 
de incumbir-se a execução ca~; dtllibere.ções do poder 
legislativo ao governo como poder c:xecati,o, ou a algu
ma autoridade oompctonta ecbrc o l'.s<nmpto, mas !lâO 
s. uma entidaco particular co::t~o ~ a casa i"··p9· 
nal ... 

O Sn An.LtrJo Luu :-Isso <Í not.wcl. 
O Sa. TEIXEIRA Jt:!'IIOB. :-Oucm respo:::Jàc:.·á pd.:. o:e

cução dcst!l autoris2ção 'f s,.r;l, o :r:::ordomo cia -casa im
perial 'f Qtte sotoridlldc tem o corp;, legi~lat.ivo ~orJrc 
este funccio::1ario~ Sc:-li elb obriga~ o a ::>restar co!l~as da 
?XCCUÇã_o nceta medida, CUj<', :-~::li-zsção EC pretonde 
lD.CUnlblr á noa i . ' .... ..,; '" ··. rl • •• ·~-
Te:Jçüo do poder cx:<:cutivo, qnan1o se t~at:t co uma 
propric:i~J.~ do Es~ado 'f 

E ' -verdad~ que o pr::Jjecto o!rorc<'ido pel .. co::::.mi~>sFio 
cr;p:;ci~l :::iío inc:u:ll::c es!'ll cx:cc:·\ Í: .:> :í C' sa ;:::npíniel, 
:na<. ~1:!1 l!::J go 'l"crno, c é CAta mair. :1mn diff,~r~J>çr. ouc 
C.i;ti=r-:c~ c prvj•:cto em àis:: ~~sã:; 2o q-.:.c Í l;i nprc~entâdo 
e 16 (;C A~or:CJ .• 

O ::3r.. A:" ;.n:.\:>c F1':u: m~. : --S;:;'::rc ·_.::' '· c .>~·- iri:~ <i'~ c 
h:;, :.:'~"C'n; ::-::- "1 ':llSCU:;!<:O . 

o :::ll.. Tx;t:u::nA. J C'iiOJl : - :s· :; <; c;. C; t . -~::. d.c r~.; ;.~ .:ns· 
t::.~. E cc::.u ~utjt:, h<::::: c.Ü. c ::::.-1:. :· ~.: - ~t:..d : , ::;.:-:.0. 
:-::: ::.:tJ:o 2a C~::_j~i~·: ão CFpcc:r-1 .. cc. .. ·.i >- :-1 ~. ~ L: . : !Tt~~- :: 

diecussão não I!Ó pela urgmcia imposta á tarefa da com 
missão. co:no porque :1ão era licito deixar-se encerrar 
os trab;,.lhos desta ce:nera cem ouvir o nobre deputado 
p~lo Rio de Jsneiro que acaba .:!c dt.r e~e aparte, pois 
no dia e:n que co !::lo rel~tor d~ commüe:ío eu apre&cntei 
:í. oamara o seu pare::er, S. Ex. deola.tcn qua tinb.~ ne
cessidade de maoife~t:lr as ra:t.ões d:: sua divor cncia 
m::s quo pro;:tendia fazê-lo ~·m 1tn:a E-ssão socret:.J que 
requerexia logo que o projecto fosse di~tribuido na casa. 

P!lreoe-me qu6 e!!t:-. deolaraç~o lÓ por si ha.-.tava. para 
j::!sl;it:c~r a neces~id;;d.e de entrar em diso:.:ssãc aquelle 
pro;eoto. 

Accrcsct', porém, que por efse modo a camars sssim 
co:::: o o g;;.binete t~:rü'b naturd opportunidsde pnra ma.
Dif.osia~em c.o.bal:-:1ento a !lUa opinião eob:ro t.ste grave 
&Esum?to; e p:-~.ca tornar realizavt>l o compromiEso feito 
pelo Sr. mii!i~tro dos negocies estrangeiros em nome do 
~abinete, o qual ccx~mente não póae ter ec Maio cs 
dados eE-tutistico.5 de que preci~n, e &inda menos a matri
cula eEpeciEtl dos es~r~vos exi11tentes1 omqr.~nto n5.o fôr 
esta aatorisr.da pele :::.o do indicado t:m ciiversoe proj~oto11 
apre:Eentados !lCsta camtUa, e ~dopta.do pela ocmmissiio 
especial. _ • _ 

poder oon6ar na promessa ào nobre ruinietro de ea. 
trang2iro!, pc,r iaeo que, se o go,erno pretendesse oc
cu~a~-SQ &ériamenta C?m e. eo~uçii.o _der;ta que~ tão, devêra 

me refiro. Era então favora.vol ocoaE>iiio para acoitar a& 
medidaa qne quizarse preft:-rir e sdiar ns out1as. Mas 
nem ao manos ee trata de autcriear o goTerno a mandar 

ro · • 
a tornar t:fticsz eLae medida, Eobre a qual não só a com
mia~ão foi unanime, mas gue até é reconhecida como 
indiapenGavel peloa mais tlmidos e indecisos. 

Se o go-,emo imperial preiende habilitar-ao e resolver 
es~a. questão em Maio do ann~ proximo, e se nada pede 
ao corpo legislatho sobre a me.tricula, então ó evidente 
qo.a julga poder dinpenssr os elementos de que ainda ha 
dias não podia prescindir. 

Para obter taes elementos é preoi&o III.Jii& de um anno; 
e pell projecto da Qcmmisaão o minimo dos przucs para 
a mntrioulamonta s. 18 mezes. Adiar n sua decretação 
para MIU\>1 é perder inutilmente um tem recio.to: 
Da a menos o 01 o mezes; e 01 o meus per os na 
besit:;ção sobre a urgente direo('? desta questão im
porta um grondo mal, que se aggrsmaá progrceaiva
mc.::to l><llil_;undo o abandono em quo a deixarem. 

As C.itliculdc;dts augmcntarâõ em relcçao ao retarda
mento ds.s u:eJidns que ad~Jptndn:sc:.op?ortuname;nte tal:ão 
um cff"i~o salutar e bancnco, c pelo contrario serão 
imufficie~tes e fallaze,; ee Jorem procrastina.dlls. Ãlisim 
o demonstrou a commiseiio na tx:posiçii:o de motivos que 
p~cede o projocto1 e assim o confirma a exper~c:c.oin. 
alheie.. 

Receio muito, e d<!s~e já o declaro, quo o projecto 
offerocido peln c ummil.são não poõSa der adaptado ~c fur 
prot~llc.lio. 

O dcourso do tempJ póde crear inaonvenientos que 
prejudiquem a oppo1·tunicà.dc que agora 110 ofl'o
reoe. As providcnciaa agora propoetaa podem tornar-se 
inaufficientcs : a questão caminha rapidamente c urge 
dir~gir c tranq-:::i;li!ar C I! ligitimcs interesses q,ue so pren
dem :;. tão gravt: nsau.mpto. O que l;.ojc é facil, am:,.nhii 
pódo tornar se difficil. 

1.;:~~ :':"n. DEPt:T~DO:- E' um~ :>.meaça. 
O 5n. Tz:xxEmA. Jt:!'iion : -E' uma prevenção. Ma

nif, stnnclo a minha convlcr:iio cum~,ro um d ver. 
A c::ma:a tom em Eeu proprio seio o e.:templo mais 

incontroverso da verdade que acabo do enunciar. 
llc,ntc~, o g:.binetc protcstavn abster-se de intervir 

na eolução deste &baumpto, e u illustrado presidente 
do conselho aban:lona\ a a sorr. dirocção á iniciativa 
particul:u, ao pa~io que o nobre ministro do impcrio 
<h:d 1rnTa que cada um. doa membros .:o miniet;rio po
dcri;! pensar diMra::~r.ntt: o afontar-EO mais ou menos 
n :. sua apr;:cin~,ão. Hoj~, o r:obre ::ni::1i~tro à.e c;;.:r:..n
geiros ; 3bC:\'era que o g<Jvcr::.o C5tá &ccorde ;:;obro a 
UTj:Z: t:!J tC Ii~C·.táJ.&d:: CC rt"C'h' r ceta QliLEtãv t:i.J [JYC.t'C 

r t:ita: , c que &i''c:.ov~ i\ :; rá o intervaHo dos tr::i> ::~lh::!! 
lc~i ,h ~i v c.& f<; r;: 4abiii:.~: · L'- 4 c::.::::prir C~éC <l<:Tc;: ! •.• 
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_H,! pouoo mais ~? um r::::.c·z_, o nú!:ro deputado per 
1\!;~~:::-Gcraes ,;nte:<cns. conv~mentc a:.ll4l"·:a s d~c:c.t1.
çãl dl mac.um :~ ; :,o à.o; e~c:avo.o pert:llcGnt;s :;o dorni· 
niJ _t.:o E6te.io .ll.té qu,c se pudu:;o ddibe. a;: s~ b.:J um 
prcJ .·e: to c cu: ;Ht~o . .n.gc:a, cz:c rn~sc::.:~ nobre oep~tac;o 
qo.~r que r~ ~d.;;r;tc dez-2e j:. c:t~ ILe2:-~.J. rro·:i:lcn'=!i:l, 
oom i?ret;riçJ.') c.ih só cio !?roj.:cto co·7,p1exo ~;P""'"'o;~-
ts.~;,_p:h c~~n::;;.ll;;.:J_o, ~Gmo oe t~d_,.; ç~ cutr.;c;; pruJ~;:;ks 
penuc•:lt<:s '<.~ 'l<.c;wo o.s cRmanl ! 

O g.)V<!::'no r.:ib i:'cdia rcsol;e:· cs~n qucsti:o Eém ter 
r~udci.o os t:L.;.a,·a~o3 (;~t.;;~isticc·s, ILU5 já F~ _prd~n:io 

u -- •· o ... ~ .... ~ .~w. :...! C ... t .. ~ U 

ató então n~~ ~.6 :c te!' obtido cese,s ~lc\::ent·. s I • 
E>t:l. 0de:·1 'o.'. · • ..:, agg~:ovr.d.." pela. l!eso :. rmO!!la c lnco

herenc~::. Cicl:!K!l<t:·ad·,s, pcdt:>m cer ~Ln:.:l~nte ~P.rn:cio
sss 1:oa ~~ais vi~::.es iut:res~ec do p.iz. A q'1cstão do 
elemento Eer-r:J é mnit,., gravo e entcn ia oou. tão im
port : n~cs rr:la~õ :s sooiaes quo nem deve ser ab::u~donada. 
ao ::aho3 ne o;>iniões controv~rs•o, n·~m ficar ex~o~.ta 

· áa ov::.ntunlid,<:cs do um futuro duvi:!.cso. A :tgriovltllra 
precisa de garantia~, o ss cutrP.s classes dn soci:dnde 
precisão sai;Cl!" o que cevem esfersr dos -poderes do 
Estedc:. ~<~:_e ae~u:npto n indo;:i:?iio r;er2. tio fat-.:1 como 

Aseuma1 p·,rt&')to, o governo im;:crial a r t:spo:m; bi
llda.de da sua posiciiJ dirigindo oonv:micnte:nente a 
solução doüa. que·· tão, e não &3 dê o eEp~ctaou!o c!~!!-

• . ' • • o ... ~ .. 

inspirar c:~nfiauc;n semdbante conducta. 
Se o ~abinete julga que pódc pres~iudiL" dos eb::::tcn

tos-que j •llga.u indispcnenvei3, se pensa, como o no bro 
o u ado cr Minss-Geraes ·ue convem decretarem-se 

desde já isolaclame::lte tnedid.aa dircotaa da natureza 
àacpttlla ·de que lrl'ta. o projeoto t.m diaoulisiio, c:. tão 
cli&c:lta-:e o prcjJJto da commüaão, adoptem-sG as pro
viicnciaa que su julgarem conv.:Dieo.tes, e &diem-se cu 
rej -Jitem-se as outrae. Só desse modo Ee poderá. trnnqnil
üsar ca int~:cc~sados. 

M··S tomar por bas9 um proj~Ot:l reconhecidamente 
insl:fficielltc com preterição de um outro moclitadamente 
formulado, e tomar-ao a tarefa du onxort'lr-lhe u 
omenil&!! de quo preoira, é proce:ler dJ :r.odo coutmtio 
á convauiencia de uma prudente deoitão. 

Por outro ladocn doaej wa quo, em uma questão grave 
como cs n; a. i · · c; · u o mara u::rr · 
& responsabilida~o de um~ c;olução. (Jpoiaclo1.) 

O nobre 2.e;111hdo. por Minas-Geraes, bem como 
algctns o~tron illo~tres i:::.e'mbr~s ~esta cn_::nua, !li~tel:l-

rosolv;·ia. Se ~;üS:O é, eu ·poçc> licenç:t p:u-a lembrar a 
nooesaid!!àe de pronu:: cinr-~e a illustrada maiorin wuito 
explicltõtcr.e!lt'l eobro c; ra q•.1cetão. E pua i :to SI. cco~;.
!ião me p~re~e pro;.· icic, porqua.nto, i!ot~ois de ha.vor 
demonstrr.do r. prefere ·.cil Gne se clc':o dar ao proj r-eto 
da oomu:i~F iio p1u servir do baEo á dfsou~bãc, resta mo 
&p::!nas rc:J,u e::cr t:.a !ó ~ma do regin::cnt? que a c~::::~nra. 
d ;olda de~sa pre ferencia. 

O srt l6S do rcgime:~to interno dá a faonlàa.le a 
qua'q·.1cr dcput:~do de r tquorer di~cu>eão prévia de pro· 
!t:roo.cia ont:c dous projectos quo contcnhiio :.o:lidas 
ldc:~ticas ; c , d esd9 cpe n:io ha e6 ~ous projo~tos, mea 
umn d :ozin, q•1e ccnt~m igur.l :r.a1iia ao q!:6 ora so 
ciiGcuto, c pnacipa~mont'! o da co:nmis~ão eep: ci-.1 no 
m~nda p:n: esta c11mara1 e quo, r.rovidoncian do s~bra 
o assuiDpto, é ;,n".lito :nai8 comp.cto, ptr.· cc nntural 
priaci p:er-l!c o pre :cote debate pcl~ dieonaeiio da prcfd
r enüla. 

!'lesto ~antido 'O'l ma ":.dar i mo!a o meu r~qn~ri-
... 1 .. . o • ' 

A r equeri T.CJlt ') elo s~. T t ix'!ir::. J ::mie r c~t::.bcl·~ C '!-SO 
a die~ussli'> de profcrc"lcir. entre n prc•jecb em l ' dis
CM&~o o o q ·1') foi o!r.- :-eLi ·lo p<.:la c·:rumi~aãr; cE ;:ecir.l 
ao~re o tle:!! ·~ !lt0 se · v:L 

o Sr. Cru:r. U:u:b a do : - ::r. prcr.i :ente, n t::.:.ào 
q:l'l ,, •~·lucr!rn,!:· : .. fJ :·muJ.Hk po~o ncbre dt" :·,:. ~~, lo 
pelo 3• cE~!.:-i t ·J ~u. :-: o, iucin Co Rio d•3 J~~r .. J!::o ~-~~o 
P.st:l. <i e r. c~ :.rJ " ::(•:::: ' o::: a let r::. n •:m co::: o eêpirito 
~o regimt·::~ '-' · 

E ' vtr2r.lc q ;e o nrti~J a cuj:J. l• i~ c. ra 'J b our .• 2.o 
(}ajl~ :.&d ~ :·: o:Cr·i(;:: i,~ ·m:niu~ qnll :: c r.ILur.;;. , !l~t·;S de 
cn:.t c..r XU:. ui·: C.Io~Zi? :;.~ p;:ojcctos eobrc O m!!l:::::O <:u .::np-

to, nrévi~m'371te decBa qual delles C:ev?. servir C:e pç:cto 
priic;~·-l ca à.i~cmsiio; r:: as a dispcsição 2eEt3 r.cto, 
ccmb~~lda com outr~s ào mcs:.c.o r"gimento l f0::l bem 
clsrv o per.r.am~nto de que esta di!.CU!Sà:> do orC.e:::J. 56 
pócle-:;él d!!r qua!:.à.~ ha n:::. or~c:n do dia :::ais .:1.c ":lm 
pt·cj ·:o:o e~brc o r.:.csmo S!!SU:C?to, e :::;sim, sem q11e 
e&teja n& orclern do dii\ o pr.:.jecto ds. comr:nsüo cspe-
c:.:J, m:o FÕ.:!e o nobN deputado apr::~ e!:l!>::.: o seu 
rcqueri.:1c:1t·.:! de p:-eftlrcnoio. 

Dirá o nobre dqmtado quo o; cgi~l'nto offercee um 
m~io de col~ccar o pn.j :ctu é!.a comtú::~ií.o t'S~ecial na 

~ • ' ~C· • ' 
o r;:>ür" dcp:.:.tr.du oonc::rd::mí. com:nigo que na l ' dis
cossão, tratsn~o-s~ sómtnte da utilidade da mutoria, 
o regimento v.:da que so di'ereçiío projectc s substita
tivos Pc:r:arrto, creil) que o nobre clcput:do, á vista 
do~t~e ponc::e refiexcea, aoabuá por concordar commigo 
que o seu requerimento n!io pó:le l!er adaptado pe1a 
o~m~ra, !lorq~:e é contrario ao regimento. 

"!.provoits.nrio a o ocasião, direi moi to pouc~s pali\VIIUI 
em rtferancia á ccntradicçiio qu~ e nobre · deputaclo 
nGton no meu vroc:ecliwento quando I'edi urgenoia 
para dinoutir-se o projeoto relativo á oonc,_eséiio de li-

por ella for renonoiado o mesmo usufmoto. 
Sr. preeiiente1 é vordac1e ·qao por oooasiã.~ da dis

onssiio do orÇamento, quando ainda a commiisã.o ~speoi~ 
.:~ · - - : oa a a.-

ditivoe -que tllndiíio a dar eoluç15ua parciaes ; · e entre 
esse11 artigos additivoa havia um qna continha· ma teria 
seClclhante á do projeoto. Eu requeri e!ltão que todos 
f saem remettidoa á. oommiaeão ara eatudn los. 

Então · nenhum dos ponto• destes arLigos a · 1 lfOS 
ha"Yia passado· pelo estudo da oommialo, eap~oia~mente 
nomeada pela. c amara para estudar a.· que~>tãO ; · então 
tnmbem a neceasiàu.de de uão demorar a lei do orça
mento foi um dol moveis do meu procedimento. Hoje, 
porém, que a oommitsio tem proferido a sua opinião 
rcftectida a rt!speito não eó dos pontos oonttitutiYos 
desses nrtigcs additivos qu.:~ lhe f l)rão remettidoa pua 
seu er.tndC', como a respeito da outr(s muitos 'Pontos 
tendentes á m 'ema mataria, não h& veria contra dicção 
i&lgémn em que n camara .rcsolveSEe decidir alguns dos 
pontos "já estudados, o o pro]c,!JtO ll?enas tet;t por ~m 
co cca a. o ro n 
tarios de eecravo3. 

E.' 1et.la:le qne en disso que entendia1e niudaentendo, 
que ~ ~po: ~ão do e_lement~ ser~~l~defo ser· decidida por 

' cat~do coonomico do paiz e da ordem 
prejuízo dos proprietarioa. 

O Sa . JcNQUEIBA dá um aparto. 
O Sa . Cnm ~AcnAno·-E~taa razõ:;os ~crv'm para do

torminqr o meu voto sobro a preferencift quando a in
c~m pct<'ncin do r equerimento não aejn r econhecida. Vô 
o nobre de:;ntRdo que o seu aparte niio é curi~l. 

O Sn. Ju:"Q'CEiaA:-Muito Clll'ir.l ; pecHo n pn!~vra pe!a 
ordem. 

O Sa. Carz MACBJ.DO:- Eetou difoatiuclo a prefc
r·~ nci:~. 

O ~n. J oNQceru:-Maa ng~rn trata eo da q:c.e~t:o C.e 
ordem. 

O ~n. Cncz ~fACDADO: -E' verdade q•1e cu •ii,;so o 
oin:ln snr.tonto que a qu~stão do elomc:.1to li~nil G.eve 
ser c oiui 1ora!!a tlm complcz:o c por modid:;.e to~a~as 
om complexo; n::~ a não tr.lt!)mos de rer.olve:: a q~ze~lõo. 

~ .., to- '"' r .,. . .) • • • )'i -

nhc.-lo ~o mczm:) t c:-rc:;o, c ahl c~tá a õ.i~C!l;~?o •.' c;b
cr,àa. 

o Sa Cll t:Z }h CIU.DO : - Sim, mas c ciXCI!l· :=c .:c=
d oi r c: t o pPriodo. 

Ni:o rc1i nrgc:Jda p;,ra !'C trate r da ~ncH::c, c ::e:::J. 
de proj~cto q'le Ulnha :,cr f. m dnr lce a lgun:!l Foh:;:ão, 
r. m .. t ·. ::ia d t•qucl o quo ccn·E~r :i 11r ;;cateó m r.i ':r: bi::Il
plcB c p:·ecisa E níio occa ltarci que pcdiuC: o ~r~(!::!Cis 
para tr::tar•' e àcs~o projecto, qu(l \'Cr~'l o:n verdnC.~ so
bre U.;} ponto tl~:stacado do JZ! :- :-.ce projEc:o à~ com
mis, ib, tire ern vi8ta proporcic o:.r cccsàiio ao g.;vcrr:o 
de t e pronunciar Eolemne:r.c:lti; :J.~st~> caBa sotrc cst.n 
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gr~ve questão1 e da tnaioriA por ema votsç~o signifi- ·l 
cr.tiv:-. declar~r a sns opinião n resf·eito da ~pportu- 1 
nidf.d.e do projecto apre6Cntndo pela comcmão. }\ 

Revel:ldo s.ssil!! o l1:leu fim, Dii > pó h ::obflr-sa con• 
trsd!crfio no meu proceàim ·~';lto. E::z. c.ff<Jrcc;o u c,:a 1 
opportunidado do g~biuete vir n estr~ c:- tH\:1. pronun<!':c:.r· s'! I 

:r::~nifest9omente sobre a. 'iu~stio, <l àw··:" ~..,,.,. pttnun-
c::<r-se ti~bcm '' respa1to na. f.'. ·,,pCir~,·,:::d~·.rJ.e p~'-l:>. t'rr.n
quillís:~.r o cspi!Íto l!ublic), (I tir.:.-lo d0 t-Shl·lo de 
do.~·iàs. e inc-~r~eza. Creio que á v.i.sh àe::ta c.xp:i-~:<tç?w o 

~ , · ' '••i' .xc s no 
meu ?roéedi~ento dgul'lla npp:trc:Jda de contr;;di ·~ção, 
de:co.lp'>r-mc-ba attende.udo c.o grande rim a que me 
ptO'\')UZ. 

Tenho concluído. 
O SR. PaESIPE:o;TE :-Devo dsr à csm~ra a r-2zão por 

que niio p1·ocu:z; a qtHstii.o de pr4!fereocia~ de que ora sa 
trata, antes i' e eocctar-se a 1· ci•cuE~Zio ào projccto do 
Sr. deputatlo Costa Pinto. 

Embora este proje::to comprehco.da uma das diversas 
dispo~ições contidas no projecto da commi:eão .::sfecial 
encarregada r!e profôr as .modidss que j 'llg:usJ conYe· 

• - 'ldoim o ·o 
:1ão me parece estar por iuo compt.!hen1ido Do cnao 
previ~to no art 168 do regimento p11ra que niio pu~cSBe 
aer discu~ido aem preceder a qtu:atão de prefe:oocia 

bel · ~ o m o arti o. ue no meu coaeeito 
nio deTe eer entendido por fárma qac cowprebell a 
todoa os projeotos q'le porventura &a prl'niüo por uma 
on por entra d.iaposiçiio : pois (Jntão teriaa:r.oa dieous~;õec 
do referenoia todos 011 diss. 

A csmara, per m, reto ver como en l!n er a qut!l 
de prefereocia, conforX~e r~quet o Sr. depnbdo Tei
xeira JIUÚor, antoriss.do pelos eatyl06 da csss, co:Jsjg
nados no rcgir:nento. 

Ta:::.bem darE.>i a uzão por quo niio inclui de pre
!erencia na ordem do dia o projccto apreeoll~&d.o pola 
illt18trt~o:la com:niaf.ão especial. 

A Cll.! \:tns. sabe que ba pouocr diaa (sabblldo 3 do 
corrente, aegrm3o nlc r~cor.!o) f<Ji distribuído .Ra oa.a 
tão irnportauto tral>albo, eujn. iropre,aão uiio se pôde 
concln1r com :mais hrevidade,de qllc está ao fl\otQ O Dobre 
d~pntAdo pelo 3• dhtricto . d~ proviocia do Rl ·J do J a· 

., .. 

à.o R:o de Jan~jro, D:embro da COtnz:jjiHão espeC'ial, 
hsvia dec!aradu que, ê.epcia .'!e imr•re~so em s,.ulso e 
distribuído IJR caN\ o psrecer e projecto da dits com· 
mi~são, pet1iric urg~ncia ps:s Eere!I'. discutidos ~:m 
se~~'ão sc:crtti, llfim de que pnde>se e! la ex: pôr DS rszões 
per qne os :.:s;i~n:ira com s decl<:rsç:io de v.;ncido. 
Cumpri c-rnc, po:tcnta, Rg_JJ :J.t.!'t: e apr<'scrt&·;i!o do 
re ·'iUC"illl~ll~o d " Ef>C ill1l~trs.do <le,rc.tado. 

Entr<Jt:>nto, entendi que niio ha'liil mot.i-;o p~ra ild:.tll!' 
de <i>n' pllr:l a ordc ·:• do dia o p1oje~to ura tm discussão, 

c r ue lie:t- .-~o r:oenas a uma 10n,o ·s iio '1ai1! :.sa 
lnt;> ~!ial po,br ~l!orriar, inàcpcn entemente ce in:!czn
:üi>:-çi\o, ~s E:lorr.vca da nsção, de cnjcs eertiços tem 
ueufruoto a 01 xúa. 

O Sn Tt:xn:xu Jc~xoa (pela. ~taem} obte;va qua 
lleD.bums otDIHlta preteudeu dixigit Mdigno pre~idcnta 
dn c1urara, ooj~s d~citõea deseja ~;eillpro ac~tar, respei
tando Oi ::notivos da& suat. c!eliberações semin,eatiga·los. 
Julg8, porém, co •eu dever como relntor de coznmiedio 
especial inoumbida da questão do elemento senil, dar 
uma explioG.cão sobro n ciroumata.ncia ba pouco deolu
r.oda por S. Ex:.,. c!o estar r. commissão ainda re'fcndo as 

t v'Or.s da im restão do areccr uando o nobr., de u-
tR.do por S. Pav o requereu qno oaee o re~peotivo prc
jeoto dado para crielll do dia. 

E<Ea eltpliosção oenaiate em dec~raT' que á proporção 
uc erão temettidas r.a rovas c!a ty o sphi:1 nacoional, 

a comm1ssao 1mo:e la imcn e aa revln na propr1a 
secretaria da calllara, e as restituia. 110 Sr. offioíal-maior; 
e se: a typograpbis, em oonsequonci!l da e:z:tentiio, do 
trablil~o e da necessidade de cnondernaç'io demorou·so 
a gnns 1u, nl\o 1 e demora deocndonte da. vou
dada dca membrca d• c~mmissão. · · 

Os Su. J vrrquezu ~ DABBDS B.llUino ; -Apoiado. 
O Sa. PllESrt>El'TE: -Eu não ~se que tinha havido 

deroora 11a corrocçã.o daa pro"ft.ll; 1> que disze foi qne, 
qoando o Sr. deputado Dunrt.e da .A~e'feao lembrou-me 
a ur~enoia na dlsCUEt.ão do parecer e projecro <la com
miseiio eareoid, nüo 11e aohavão ainda impreta:Ja, e qlle 
o ho.n~ado membro bem Go.biu. disso, porqutt fôra qat1Z:Z 
oorngtra ae provll!l. , 

Qo.Rnclo rCB?O!ldi •o !Sr. Duarte de Azevedo disse 
. d . de im eS60 e • 'buido O trab$làO 

eu tomatia na d1~ila co1Uidlraçll.o o nquerimento tanto 
O Sa. TEIXEIU Jc:u:>a di.z algtUDM pa\avrns quo do mesxno Sr. doputa.do, como ~o Sr. deputaiio pelo 

:n~o o~vimoa. 4" dietríoto da pto'l'íncía do Bio d~ Janeiro. 
O Sa.. PasSID&NTe: Niio i:lt~tu11-i-j1fl~O~cl~iH~lii~'-\OI-ilh.uoi~Il~ra~>~<dwo,__-+ _ _ _.Q~.~-;S~all--IC.tJa11tl~Z._.~I)l1.J.'~cutt.•LJli).(0J...-:_,: ""---Aa.tJp~r,uin~q'<)o-;.;-Jnu~wducTr&&Q·dwac.(c~r.nnnti.a.rh~-,__ __ 

membro, que nilo clave en:z:.,rgar em minhas rutavriLS roçao. 
ccnauta lllguma á aua pc&Soa, da mesma fórm11. que niio 0 Sn PaEJID&~TE: _Tem a F~a.vn 0 Sr • .A.ndrada 
a 'fi em rolaçiio a mim no quo d.i~;.~l) o nobtl) df.~utado Figueira. 
por cão 80 ter dado prcf~r~ncia pua a ordo:r;o Õo o)a JlO 
projecto da commissr\o especial. Fa::oudo jtUtiçn aoa • Sr. &udracie F'&aclra pronuncia um dis~arao 
aentitnentos do nobre deputado, e1pcro que igualmente quo 80 acha no ApprJu/ict:. 
não mo attribna a illtençii.l, quo nZio tive, àc inculpa-lo o Jir. llllalatro elo lmperle•- O illustro da-
pela den:ora da imprcs:ão do trabalh() da ref~Jrida com- potndo rolo Rio co JGeiro, aut;>r d:> rcquorit:nento 
misaiio . om disonesí\), ncaba do ~hamar-mc nomi.adtllcntc ao 

O tneu Eim é tão eómellte c~plicar o pro~àimcnto d~>bnta, Iniopaudontemente do tal prov:~oo.çã?, niio me 
q'~C tenho ti:!o em rolsçiio :\ ntn assumpt<l tiio impot- d<>moratia, Sr. pre~idunt61 em enunciar. mil coxn toda a 
Unte. sinooridade o franqueza, ooo:.o ~ mon rigoroeo do\'or, 

O St.. TEIXEUl.L .YUinoa :-A typ:>graphia levou muito doado quo o honraiu l'llemb:ro t\$t.ento\l n diaoU11bão nos 
tempo a :hr as provas, porque o tr:.l.Jalh.:> era t:ttollSO. termos quo V. E:r;. Ou'tio. 

O prcj~cto quo l!O prct~ndo fazer prt:Iorír polo da 
O Sa. PulrDJ:!'il'J! : - Niio i1lculpo tambom a typo- co::n:.ni&.3iio, prcnco·ac~ ó vcrdaclo, mu niio ontoild.o 

graphia naoional ~l!la decora éla imprea~ão, porque o co:n 0 p:mto mais dolioado cia gravo quostão da ei::tan-
trabalbo era tll!aaz extenso. oipa-;üo do elemento Eonil1 que é a propriodaclo pt.rti-

Rccordo-.to o honrado mctnbro do quo ou dt~Sto lugar cnlar ; não hnportn. utna 80~c~!iiO GC51:B quoAt:i.o, a maia 
diaee ao Sr. deput~dJ D11arto de Azevedo, q1to, ncro:ti- ra"fo do uantas têm. 'findo u.o nQsao p~rl!i.ment~, por-

que va1 mexer n ra arca â:11 cono:.titui~<> da tociulifldu 
~do da comm.iBnão c6pooi:Jl, lombrava.me & urgcncia orazilcit.:~, quc.btl>O diffioil~ quer " unca.ramva pblo lado 
ele àa -loa para ordem do dia; o que nio llrl\ t•xaeto, jatidioo, quer n. consid~rctr:cs em b~BB .oonsoq;'-t:ccina 
l!egundo iof.:mD:.ç:to do. ty pogr4phL':, que mo: !oi traos· cconomicr.s, " amln. :niUJI grave 0 d1fficlllla qu:zcrmoiJ 
mittid:~ pela eecret~oria de&ta oaxara av,;liar-luu 0 nlcaor.co nn vida social. (M14il(ll apoiad?l.) 

T endo sido diotribnido, portanto, o trabalho da ooo· Não roi 0 gabi!l~to quc:m 11a prcuont!l sca&iio a 6u~-
mis~ão e~pooif>l nos ultiwos c!ias da sOEI!T•o 01·.1innún, c citou ; foi 0 nobre doputndo .... 
.endo indup:Z2s.n<~l à.11r kmpo b. camo.ra pr..ra v c~tudo 
do cma qu~·bt'io tüo F;r~;.vo e mdindroaa, cntcoui ni;:o O 5A. Tau:lltA Jc,'(J<:,Il:-Julguci p:rcb1Ar um J~cnj:;o 
d.e'fer r.prc!~ll.r a l'i':l.n dif.cuaaiW dando o imru.cdiat.Gm<!Utc rdetanto c.o go•crno. 
pnra. c ultimo tii11 do. seu.ão ordiu.r.ria, que, ~.!lbora. O :=:1l. M1~UTflO r.o hn·J:nlo :- .•. quum a trcuxo l\ 
prorogaiia p~~t~r:onn•J:Iltc, não ttOU't.~ m~>~ do u~ill di11s c;.ta c r.r;a c :;m o íotuít'l, quo pa~ooo·mtl nlio t~r coo.lõe-
cie s·:·a: íi.o. guido (opJiado1.', dv tr.nnqailin.r oa a.nimo~ atwnriu.-

D;J:z;ai61 o Sr. deputado pelo 1· district:~ d11 prcv;.nc:Jõ do8. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 22/01/2015 1113- PÃjgina 9 de 13 

SESSAO .E~l 12 DE SETE::tfBR.O DE 1840. 53 

Não p~c:nov~nao o. soluç~o dn qur.stão, r-or ::.~':> s'3 
:!Chu- bs.'::il!tsd·) com os dedos paraisso !l')ce:s~rios, o 
gabic-ctc não FOZ o mini!!:o estono a que fcs~cm 
apr~selltaclas as idé;:s q,u'l pa~ecessam ~ais s::";:1a~:1s1 
:reea:vend.o-ec o di:eito d:;; ~obre cll::s e:u:.::1c!::, r-~e o;_;-

ortuur.meut'l. 
ao po::.1a~r.o:; ~ xar .e .zc-w r.t..:s c"e c2c~rr .. r-s:) 

a p:c~ente H'?S:io ll.'gisllltivll, e de .solic•it!l: desta :· u~ust!l. 
C!'.!L~ra. e m!;nif-;:'.t:.ç?io d<l .:au V;Jto s,,br·~ o ~::o:!.~ p~r 
qM 9oJ:l!l~·:·rs~on o c~tad·; ds qae::.t:;.o. E' pr-~ci:o quJ 

'" l. \.: l. l .... ... - ...... ,-

mênto sem se c!is· i;·a~eu as iccert\zns ~m que t<Jdv:: t~m 
estedo. (Muztos Glloiariu) 

O nobre deputndo -procurou CEt::.be~cccr P.n~agonisi•o 
de opini~o en~re cs membros do minist~ri>. 

Não ha oontradicção, Sr. presidente, er.tra a1 pala· 
vrss proferidP.s por mim no eenndo e ~e que naquella 
casa pronnnciou pouco depois o meu i'l!;istre colloga o 
Sr. ministro dos negccioa estrangeiros. 

Não usán:.os das :a:cem~s palavras, mss i.acont;stJ
~c:lm'"nte onunciámos o Il:leemo pZ!lt>ameutu, que é o 
elo gabioete. 

orG or con ron a os rec O.l e 1eu: ttCI.Irlos com o 
do Sr. mini1trcJ do• r.egocio" e&lrangeiros, dcmon,&rando 
que exprimem o m•m~o petuamtnio.) 

al R o honrado membro u& o meu ill-r.stre coll~ a. 
foi além do minhaa propoaiçõos, porqno e•hrou dever 
eesa grue q11~6tão ser rca~lvida e :cib poder ser adiadn 
indefinBamente. E' ponh cato, senhora-', tobre o qu•l 
nib odom bavor daas opioiões. (Adaicdo1.} Qae:n óU.!• 

tl!nt~;u qno cvem ns cousn~ oon l:nuar perpetuamen e 
no ponto em que 8;) achlio o que D!l. quct.tão não LIB düve 
dar nm paeeo 't 

A disouabão ~6 FMe versar aobre a opportunidude, 
sobre o izrp:tlso mais ou monoLI e.ooelarado qnc so lhe 
queira dar per :r:r.eío de medidns directí8 ou de oar!!cter 
geral. Neate scculo das luzos e pau homenn qM pro
feesüo a lei do Evangelho, jA eu o dies~ em outra ocoo.· 
sião, a caufa da esoravidiio cJt4 julgada o p11r::. fOOlpro. 
Nio é, pois, umn. qttestão de doutrín<t nem de Eetltixnen· 
to. {Muil'l aporado1.) 
~ ran~o _difficttldlld.e á o meio pratioo, 

~ J L' 

á propriedade in ividur.l, enca!llinharmoG A r;;nlizllÇii<l 
do uma idó:\ humanitarir.; r~sclve· n gr:.ndc qu~stão do 
tro.b6lho sem pnrR.Iysar a pr,·ducçiio, c eobretudo ncau • . -
dee111troaa &'l n~s grarlnçõ1a que estnbeloocr:nos para a 
aolnçii.o com?lota em um futnro mr.i11 cu menos rcn:oto 
IJiio forem as medidas lep;islBtivas diotndtis peln mais 
detida prudtlncía. (Apoíodc1.) 

Q umf!o di~r;e no e\lnado que cnd" um de a xr.ombros 
do gabioet'3 poderia d!lr o voto qae lh() pttroccagc mni1 
acwrtndo, mna qno o g11binote nüo nvontura~a SUlt res· 
po-c~abilidl\do na ~o!<Jç~o imml3diata dl\ quo&tíio, rcstlv.:i 
ll preliminar do O">por1u'1i l11do, que ~6 podin a~ r po&t!l 
peunte c~t~ u•.,gustll oamnra, onde o nabro daputaào 
pela provinch do Rio d'l Jnnciro promovêrl\ o flnda
mento do tio im;>r::rtunto ncg--oio. Estnv.; j;i o g:~.bi • 
lllltf) n:1 roeolnçf\o de duoln,.nr, oomo declaro, qniJ não 
~er~ to h Sl\!1. intlu•.m<Ji<l no p11rlnmento qurJ Bo ~&>.cntarú 
prtJ::ipitn-inm~nte nos diHo do uma prorop:nr,~ão no pontct 
de pntidn pan nmn nova ord'm de cotwts, do qual 
tib po1t1Nmc& r<:trocoder. 

E' in·iispllr:e.;vl•l, Sr. ;•rcsi1t•ntn, quo o ptiz cetaja. 
e()~to d•J q•10 n'!ota mnt··ri'1 n~o arris~nl!'o" um ~11~80 
IIC'::l r. rccim rQ~Ilri'. OÇ'~, o q·.1o trnnqmll18<'mOP- os mt•;-

l'!!fBIIC.OI, lZ"n~ o· l?ll c.am o po~1 1vnmcn o qu 
p:):!tO fic:lmos ao aop:~rarcm-:;o oo roprcf<:ntantcl d!lo 
n~\'::c . { !!uit'·l apoia~otJ . 

A i1Jttft!l'AO& CO!Ylinl~~JIIJ 1 CUJ!1 t~rth:J.lho nil qur•>: llpro
a ~n~llr P· r din1·,t, p.lrn BGr j" uiscutí:lo ,. j .. J~Ild<> , longo 
do:! t:n~q•1 ill i~nr <·8 11ni~cH1 n~itc.u·<' ll uinún ro1•iB qn11ndo 
:~ ::· tt'B~::It~ u c orno nrgcntue, p:m1 j·'• , fUI Ill•·dirha q•to llu 
cêcorrí•rtio, o qnnnto 110 !utu!o doir..: u t•1ào no v.•r:,o, 
U <J hdofic!C.o (npoioJu•) dn11 1\••guiut~~ p1ÜI\Vfüll q11a &·~ 
l~:::z h p~<g. 18 t1o ~tu p:•rcct:r: 

c .... Depois de npreciar r,ficcti 1:\mcntc na diy~n~~ 
m J.!i .lt15 í':opvll~ns u kuÚJJJll 1:~> quo r t10l p.-~J"Ct 11 
dtcr~~id..:a n c~t11 cnmn: :1., c alit.n:11, tpcr Dnll l~JJ pl o~ 
mulgd:..l pdllll na.,vc~ quo to o~cajnírsto de irlc:.J tica 

mat~rin1 o j!, for:!·) c~t~c'!:s!:l:. p=-ett"I!te e!:r·:s!';;.::o, ;uer 
tio~!!nc:-.t9 ()!D cive:-~as otr'-" c.speci:-..:-s de dis1inotos 
p::;.:,Ji::ista~: c, ct n~i'ie~::.n:c :~d!.S a;; :ne-iidsH::n r.:!a)'eo 
:i c=p ·c!:,Fcl~d:! d· s ci:·c:.:m"~:.uc~::s do nosso p::;iz, s. 
!'1:-~iorÍ"'o. (~s. cCt:~roi;:::;o (:~':.·:·!:.··:c:! c~:.t3 C.cvia reccm~e-n· 
G:~r :i C. : !1~h!o:·~~~-, êt•St'i !"~:~g:.::;t!l• Cn::r.~ra. ti!o !6m'3!1~2 
as ,a·on e.-:c~t:8 CtiJ ~ c~~;;çl!o , e p:;: (C~ a H; u:amtnte 
1UCt1:a•ia á. ao;:uaii!ad~, c.dian:Io ~e a prom·.lrpç-ll.o de 
m:.i:as cu:ras que n•ío t{io eo "''"~e :: t'" , m<tl çw .Ytm 
du~'ida me•:cem Jéri~ cc-n:ídrrc;ç?.lo, e ter::i.c de :rr a:rrq-

.... )) 

Que LC ui::J.s cutras prcviJen:l!r,a s:lo ut::o :1l6t:1 das 
q-ac dcYeru, no cnton:!cr ó. ccmu.i.~;;,ll, 11cr bv~dc.s á 
execuç~o acado já 't 

O Sn PaADo : - E' <:m:J. nm~~~o:;a . 
O Sa. 'MINISTRO DO JllPEaro: - Não po:~e~cs ~>!pa

rarmo-nos dei::taudo o peiz .sob tal impre~s:ío. E' pro· 
eis o, repito, que se saiba onde üca.mca. 

As palavras ha pouco pr( ferid111 reto illustr~do rol&· 
ter da commí~são ainda mais me confirmão no meu 
modo de pensar .• As p:-cvi.:encins S$lora proposta~, dis~e 

• . Kr& n a ·:· nã o ·ã • ~- · ·.ea•-o 
ca!Dinhll rapidamente, d:t hoje a sJguns mezes catará 
muito adiante e teremos de aoompanha-b .•.• 

~ ~a. TEnE!u.Jr:~roB:- Csmlnha :~:a proporç!io 
, 

O ~n. AN»nU>E FlGt'ElnA;-Coxnêm moderar. 
O Sa. MINISTRO J>:> htrEruo: -0 qlla niio pcdemcs é 

ir adianta da o iníão socelerar a aolu iio da ue.!>tão 
som os • os precisos. sem que nós e to os avahemcs· 
lhe o »loance. (Apoiados.) 

o ;rabalho da mu~tre commissiio é digno de eetndo, 
contém muitas idêas eobre u qunes contem que se 
forme no paiz a opinião, e cuj.:;s CODl!(lquenoiac doYem 
ser bem moditad~>s, ante& de atirara: o ·lroB no mundo 
pratico S(lbre a medida direota ptopoetn rela oom· 
missão, E6 medi!:.nto os oaolnrecimento3 que b'l de 
reunir, o gc.hin to so prouuooiar:i. S::>bre as m~didaa 
indiraota8 ooderi:unce cl.:lr j:i opiuião, mas nnoll:la parooe 
convilohnte nom faria bom ver RçodarmO·tlOd neesa 
dis~ue~iO f() 6'lOQr~::.rCm.·~U OS tt-nbalbeLI d~ 8~6&ÜO legis• 

• 
Alg~mflB dna idér.8 cn illnstre commi~Eilo ní.o en-

oontr:io, poróm, crub:uaço em eu~>adopçi\c dc1de já. Tal 
ó a qu~ vojo conLignn.~e por fór~tt diYerso. no projecto 

p ·oviacis. ào S. !'nulo. E' clla um :teto c e j-c~tiç~ poia 
não tam outro fim s3n1io oollconr os escravc:Js perten
centes 110 estado, c cuj•s rwrviços tão csnfructo da 
oorús., :aa meoau~ cvx.di9iio dcs quu po•sutm ca pntti· 
culnres. 

Qnnlqu(\'f do nós p61e em nttenção a EC:vicos presta
dos, por htunanidnde, porque lil~im ltlo I>PtiiZ, libertar 
Oi llllnos qu~ poH:!LiO: niio o T:ó1o a cafa itnperi(,l som 
o onull de aubro~a-!os por apolicrs dn dhids publica. 

NiiJ duTiuo, Sr. p:ct.ideuto, rcve:lnr Ul;) Í<JC~> qau rz
ponho, pnquo ó um Hgumonto, embora cc::la:.Gtts. 
tshcz nlguzx;a inconvtnit·llCh. Digo quo talvca ~C'ja uma. 
in<.!ouvcui~ncis, pol'que :us ml\ill ciolicadus fiuro'1 d'alma 
6Ó •ivom pllTII O sentimento quo Ull R:!llW!l 1 O ce ;bot.iiO 
LO oontr.cto da f.ubti•Jidadl), 

A. csridlldc i<-<>la. li<l no C·)rl\ç:í.' ,;c todns s 11 vi&tt& e 
os r11ios quu dotfcr~ tó d.•nlão o ínfort:.:;lio: é pura me 
r.c·vir do u!lJn Oí>Ulp:•rnç~o colJ~rcidn, como a la mpad& 
do Santua1iu q'lo l'mpr.l!idccu á lu~ d J ~i1~. (Muito 
liem.) 

o. nllntoll nnr.o•, t·\ o 11. mt:lDrJt.n c, cn:-::o 1 cr· 
tndo iunum,•rc.k eH:Tav,·t~ do11 t;un fo~üo p<.etvs a eaviç;) 
da o;.on. j , ;ptrihL {;;)r:-:o , porêm, rc tlm dndo o fucto, 
tCl•horrli 'f Eatn'\ ~.nnun:::~XVLS rl;o rc~t!ia clr.s com 11.8 
cconomillLI d10 •' tbç:i'-'• com o c bolo ~uc dli ~~ixlí.u !ic::.r, 
quo Dlli niio vi10 tiiJfC··r ;;. ~-i,.vc:r. o u or ph: u .udc . 

A rou11:1Ci:l uo u~~lructo ú aind:o pr.gll co:~ o vr.lo.r 
do cecr:lvrl ::.f<Jrrin<!o, q"c 1.1} \:IDprcgn em :J.~olicc• da 
divida pub~icn. 

0 QUO prOj.ÕJ O illn:-tto àoputt>do ttn IJ(:U I>l"<•jccto f: 
qu11 i~1:.I<smcs n CO'ltli\·:i·; <1·.· t ;•.'~r c~;c:-r..vcu :~ l!vs qll~_?Ga 
pcHuimo~, que l-OI ~i'<IJ 1 cr livremo::. t e manurr.ltt.H:ct, 
qno a caLa imperial nâ ·J rtja tolLi ·Iu n.,tca !~>culd !; c!a quo 
ti:n todoe 0:1 r::a.i:.. pcauid~: c~. 
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A Mrm::>. que o -nobre i1 .• ~put.n.1o deu ~o pr::j0oto pn .. 
J'(-!CIJ t.,mberY.l ~ mzis co~lYeoieute , po:que i-! :~ s::;embléu. 
ll:~rd dPmit~c do Eet~{lo o d.omh:.:io, e Gf'!n:~do o nsit ~ 
.ftt~c ~o, àelle p6de dispô~· a fKvoy r.LL I ~ ;-~c rC! :~de e u5u
il· ectn3rio~ ~ ... autm;iaKÇ~/) dn d~~ a\J govcl'no im !~ortaria 
por p-.rte üestêl , qur-.urlo a ~; ]LJ. l_:.'a:-::sej .::;, re:a.unda elo 
ug~1fructo_, isto é, de uru. :2.il'eitG 2lheío-. Ní~ ~~te :'-Btttid.o 
temos o preC(!dt::.ute ds iei. a~, 11 de .A ;~.ost::• d.c1 1837 
Quo nfl.-) ~uted.;.a o go '~c~no, mos o tut~ . r de .S . ~.f. o 
Im~a~ ndvr, r; r~ülo me nor ;. pu~~ couceder s.IrordE a es
crb vc8 da l~?.s)•. i m perinl. 

Entro nós, S•·· presidcute , h ti um•1 c1isp0úç1b de eapi·· 
rito, contta n q ~:ü r;1 ab do um[' v:~z r~e tenho pronun .. 
cir:do, a do qt! r~rl3r todo ou n:~da.. N~i::t) f5c;Hm03 o que us 
circnmr.t·~. ncias ~eclamüo n tais urgenteme:::te ou per ... 
mit•:em n.o mnmento, o que niío tr"z ombaraços nem 
pm·tu.rbnçõo.õ na vida orilinM·ia da r<ociedt: tln. 

A oumsn~ st:.b.3 que o:.~ .douõ z:r.v:_icrtes obioes á solu
ção dz q•ler,tiio a qoe ten\ o a!ludiclo, <ão o direito in· 
dhidu;li de propriad.de e o inootFenient1 da na me~m!\ 
olasoe até hoje sojdtR, e em condi ,õ ·: s excepcionne:;; 
porém de igwr.ldado, crea~em·sa disti.acções ·DdiJsa~ 
cujos effeitos silo dignos de Eél'Í:c ponderação. (Muitos 
apoiados.) 

Poi• bem. Oa csarnvos elo Eotado não estno neste 
caso, porque o P'•del' logislbtivo delle• iiispõ~ como 
repr<sentante d ' ~sa pessoa jurídica. A medida fJ.UG :m
torisa w:u, mana:nmissão gmdual, r.bran>::e a todos, e · 
esta De verificará. ao pv.sso qu ~ o goveruo·lhes puder ir 
dsndo d·:;stino e· estabel~oar CGnvenientem~ute. 

Votarei por q.uo.!quer amenc1a que o.preeente algum 
dos nobres dflput:;doa que pan2ão deste modo, e não du
vidarei mesmo aprosenta ·la, dando ·!i O governo oom 
rela1:ão 110s csc!avos dtJ eitid.o a mesma autorisayão 
que no projeoto se dá• á caon imperial. 

Estas duas provídenaias pa~ocem-me sem inoouve
nient.J pwiererrr ser decretadas desde já, e bom assim 
a metdoula, de que trnt~ nm p!ojaoto Ôffereciclo o 
ann.o pa:·sarlo e adoptad0 peln commis~ão . E' um.tra
balb.o .prcpariltor io. que adit1nt,~xá muito o es~ndo da 
matena. 

.A.'ém àe&tas trea idéag, outras não adapta nesta 
occasíilo o v,abiocts. 

Deohll·a,,do n.onito clara e. positivamente que o gabi
nete nã~ fÓd3 encarregól'•Se de executar agora outras 
madidBs1 a não s8rem e.s qne ~cabo de me!lai.onsr, de
sej arnoo uma manifestaç5o f;:anoa da onrnsr s sobre o. 
nosso modo . do encarar eat~ importante nasum pto. E' 
ella da mr.ior vant,;gem para cvuheoer- ae o estsdo em 
que ti. c~ a q aest1io ao te<m iilar-se a seBaão que e~tá a 
~xpilar. Agaardar.no~la, r-.s•cguranào que hâvemos de 
cumprir o nosso dev~~r . 

Oa minist <ee dQ Sua :Mages ttde tê.n 0~1;zcienoia da 
reapons~bil i dade i!e sua po~ição, e não podem con'lir 
em quo os propriét&ri'JB rure.es, c' produotoret ~gri 
oo!ae, t-lises primeiros operados da :dquosa nHoio r: nl 
e •ia nossa civi!b::ção, quo todos os int~ressaàss, o paiz 
intnh·o oac.ilRtn nn. incerteza quo resulta do sil~ncio 
e dá motiVJ~ a tJda n aorta de conjecturas ; precisão 
que tvdoo cou5.,;m ua le~ld~rlc e na firm~za ào governo, 
c~n:no desc·;mã·J na sabedoria e nunca d•.•smenticla pru· 
de~cia dos Jagíeledoros do Brnzil. (Mui:o b•m, muito 
bem. ) 

O &1•. Ju:ruzucha:-"6 o dever do membro daoom· 
mi3aiio espeei"l me levaria a tomar a palaVl'll em as
GJmpto tão gr1w. 

SrJ nn3 fot~t= e nec.esss.ri& mais alguma prova d?~ oscil .. 
h.ç:lo do Gctuul gabinete ácoroa da magna questão do 
elemen to servil , ahi estava o disourso que aoaba de 
prof:rir o nobre minidro do imperio, 
Pa•~ so ver f\ seria de oontradicções que resnltão das 

differe<1tes opiniões erniltidas pelos membros rlo gabi
net3 nobre <:sta mataria, basta. comparar o qu;., acaba 
do dizer o Sr. mini~tro do i~pmio oom o qno disse no 
som.<io o nob ro minio1tro doa negocies estrangeiros. 

N., seuad.o o honr11do miuiitro dos nogocios estran
p:oiroa diml q•1e o gabin<•te tencionava para o auno, em 
Maio, emittit• a eu~ opinião sobre a queotão capital 
apres•mtando nm oonJ.plexo de medidas direotaa e in~ 
direot!lll. O nob1·e ministro do ímperío, pelo contrnrio, 
hoje, inesperadawento, faz questão política deBta incan. 

desce,Jto mste;·ia, e quer q a e a c amara se pronuncie 
pcm oorn B •·n>l baadoim oolnil: as divergeuciaa minis
t<"i~.: s! A f ;nna do partido comervador. quo não é es
oravoor:;ta, ó m:sim e~quer;idfl e detprezáda . 

Onle., ptJb, precisa;; anmar:. de u m demont~ maia 
oloquente paw. moskar que o gabinete •Jetá osoi!ls.nte, 
q n~ ~ mla á rm:rcê doa ventos e daa ond&a nestn iropor
tuntL>r, ima que't~o , o eer.a sabet a que ~e apvgne? 

Meus sanhozes . é nec~BB>i l' io que a. camara dos Sra. de
putadcs fixe ~ m >\ opinião aobw eet!l i rupurtnnte ques· 
tão; a EEssãa dc<to ~'.uno nib ilove fine.lmente enoen~r
s~ se::u qne 7J ÓS e~p?ntaneemente procuremos tumqttil
h sar os nossos patncloB, senho<es i!e e1cravos (apoiados): 
foi P"'' ist·:o que a. commiRõão e.uten deu pra ticar um neto 
de patriotismo u.pre$~ando o Geu trebalho e prooondo o 
proj o>.to que hc\ poucos dias foi i mpresso. ( Apoiados e 
aparte•.) 

M11o quando o paiz contempla esta oscillaçílio nas 
9lt~s ::egiõas do poder em materia tão importante e 
grnve como é e11tu, cert~menta que o desanimo, a ·per
turbação e a duvida vão se;: levados ao seio desses fazen
deiros moradOl'GB em lug~res lon~inquos . 

Ahi os faz·,n d.circs dirão : <Nós não sabemos qm;l é a 
opiuiã0 que de ve pxeclominat•, p.oill vemos que uma com
mi~são especial, que ·estu,l~>u-'a questão, apreaeutou····Um 
complexo de modida~, e entre ellas a))anna existia.. uma 
verdadeiramente directa, áoe1·ca dos éBcravo$ da na9ão, 
foi esta destacada pelo gove1·no p11ra fazê"la adaptar 
como lei. • Póde surgir a àuvida, o receio de que, assim 
como o corpo.legialativo foi dar a !ibel'dade.aoa ewravos 
pertencentes á na9ão, por medidas directas, tam bem 
póde aninhar o .pensamento imprudente de querer csta
beleoel' ~>.lguma medida t umbem direota e geral sobre· os 
escravos dos particulares, sobre a ~ctunl ger.ação, 

E' para tranqnillisar, portmito, aos nossos oontar
r.aneo~. é pl\rll dizer . que a c amara . dos Srs. dep ntados 
não póde de .. nenhuma m aneira aninhar no seu pensa
mento semelhante idéa tão imprudente, que eu deseja-va 
qne o projecto elaborado pela oommissiío enttasse todo 
em disJu;são, poxque é preciso que não ee toque . em 
mataria tão importante como: esta, ·. apresentando·a 
unioamente por. pequenaa paroellas... · 

O :"a . PERDIGÃO MALHEmo: - E' al tamente impru
dente. 

O Sn. JuNQUEIRA: -E' alt~menta inconveniente 
imprudente, como diz o nobre deputado por Minas 
passou dedioada ao est'ldo d estas questões; é altamente 
imprudent9 quo sáia dest •, o:wa uma medida que tenha 
este caracter especialíssimo, corno esta qu·e se refere aos 
esoraYoa dados em usufruo lo á corôa. (Apoiado•.) 

E, Sr. presidente, repare V. Ex. ainda em uma··nova 
oontradic9ão do illuatrado ministro,oontradicção que na
tural mente ha d~ ileoorrer de tar S. Ex. ~ust~ntalie est!l 
opinião, ·qu~tndo ê certo que .alguns dos seus nobr€s cal
l egas estão inteiramente div~rgentes. 

O honra:l.o ministro disse quo não se podia adaptar 
idé~ ncnh l1ma directa sem que ~e proceda ao recensea
meü t J, e no· entretanto S. Ex. quer obter desta camara 
um voto sobre o projecto qu$ está em discussão, quando 
esta projeot,l versa sobre 11mn medida o.ompletamente 
àirecta. 

O honrado roinistro doa negocies estrangeiros disse 
no se!lado qne sómant~ em Muio do anno que vem 
podia o governo apresezitr.r a sua opinião a os se ilS 
projactos; S. Ex. c nobre ministro do imperio diz que 
é mister que eata camara prouuucie·Be deade já. O 
honrado ministro do impeJ:io quer &rranaur assim, pela 
força politioa de que dispõe todo o go'i'erno, u ma mani
featação hostil a um phmG geral e h~rmonico de gra
dual e prni!ente emancipação. Quer .abafar a questão, 
pnra assim. abafar as divergencios ministeriaes neste 
sssnr~·.ptv. Q':~er tirar de ai a responoabilidaile e atira-la 
sobre a carnurll. . 

Por cons~gnitlte , se o honrado m.ini1tro do im.pe•·io 
quer que cet!\ cama;n. Ee pronuncie desde j á, ó porque 
tambem o gove,.no .i!ere ter sua opinião sobre est~ ms
teriu, porque !:!ÓS não devemos suppôr que os ministtos 
do paiz não t.enhão idéa nenhuma sobre Cita questão, a 
maia gra~e qne póie rrer agit11da, cegnndo declarou 
S. E:~;: .; o e9 oo •honrados ministrós não tivessem opinião 
llaECr. t&dlo, dtfuüila sqbre a questão do elementoceervil1 
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então Jtão serião dignca do lugr~r que occnpão(apoiadosJ; 
não Eerião dignos, porque seria suppôr-se que este paiz 
estava sendo dirigido por uma porção de homens que 
não tinh1io opinião assentada sobre a mais grnYe qte>tão 
da actualiilade. 

E quando vejo que o honra<lo ministro no imperio 
disss em pbno sanado que quant0 á.> medidas direct2s 
os membros do gabinete reserva vão- se manifestar a sua 
opinião particulax, fico to ê:!~do de aa3ombro, porque 
vejo que o gabimte nestu questão não tem opinião se
gura. ( Apoiado: e apaetes.) 

Vejo que elles reRervãn-se a ter n~. di"cus, ã·:> ;oobre 
as medidas direot:1.s a npinii\o que a. occa~ião lhes sug
gerir, no entn.uto que logo depoiõ vojo o ncbro minis· 
tro da estrnngeiroõ dizer qu~ · o f:;OYern 0 em Ma i o terá 
nma ophlião sua., oornplet~.\ e gerr.J. !ilobre o a~E,í:impto. 

Este é um verihtdr:iro estado de oaci!lação I Ns vezes 
o governo nesta questã•) ti.ca immovel, estacionado, e 
ort1za oa braços como o Convidado do Ped1·a; outra• 
vezes <laminha mais desaesambrude.mente ... é s. opinião 
que nós vemos nesta questão magna G impÔ1·tan .. 
tissima. 

A's vezes nada quer, e cutraa irrompe em prcjeotos 
isolados, pm•igows e de~ip;uaes. Deaaaa oncontraiins opi
niíiíes a mP.is lor,ica, porém, e a que promBtte alguma 
couea de compléxo e ds. serio, é .a do nobre ministro 
dos negocies estrangeiros, frnncament '· emancipador, 
no sentido verdadeiro àa gmdu8l e prndente extincção 
do elemento serviL 

Poia que 11 A cr.m?.ra dos Sra. deputados pó1e tolerar 
que nesta· queatão, que entGl\de com a nossa segurança e 
oom a prosperidade do paiz, no governo, que deve ser 
o representante das idéas nacionaes, não haja uma 
opinião certa, definida e segum? 

A emm8,Nl dos Srs. depntaios .póil.a tolerar qne o go
verno venha dizer hoje, não; nós vamo3 estudar a ques
tão, sómente em Maio apresentaremos o nosso tr2.balho; 
outras vezes di;j>~: queremos um Vüto desde j2, porém 
voto proferido sobre ó desconhecido. 

Em umas ccca&iõ~o di.z: não queremoa medida ne
nhuma que vá tirar braços á lavoura; em outras diz: 
vamos tirar da lalonru um oerto numero de braços. Pro
clama que não quer medi&a dguma clirectP., e depois 
ded~ca do nosso parecer a .nnioa mBdida directfl que 
aconse!h!lmos. Esta mefma mutila da uma fórma des
iguaL 

Isto, meus a;cmheres, é uma oontradicção flagrante I 
En admitto que em questões secunila"ias se pv•sa 

entr.e membros do go'le tno pensar àe umfl, maneil'~ 
dil1•.,rente, mas quando s~ tratu deBtas questões de ma
teria importP.üti,sima par.ili o paiz .... 

O Sr. TEixmu JuNIOI\:- Apoiado. 
O Sn. JuNQUEiilA : - .... é ruis te~ qu.e o Kwerno seja 

homogeneo, q\te as sete cabeças rlos ministros repre .. 
sent~m tuna (apoiado1), 0 que venh&o dizer fran
camente ao paiz qual a melhor opinião e quHes oe 
meios praticos. 

Mas ql!ando vejo o honrado presi2ent0 do conselho 
na discussão do erçamento dizer que nEda ae pó~<J 
fazer, e que appellava pare o raoensesme.o.to, qu9 era 
mister que se eetudnese a quaatão e qu9 declina"'a pars 
~ oamam; qua:oJ.do vejo depois o hoRH.do ministw doa 
negocias estrangeiros, chegando da sua viagem ao Pa
rsguay, onda .tmtos serviços prastcu ao pai:' (apoia
dosj, dizer logo -n>io, en r.ou ernancip<.dor; qu,,nto 
ás medidas imlireotaa, po~emos emitt1r a nor,sa o piaiiio 
já, mas quaoto ás direotas precisamos de um pequeno 
espaço, e este espa~o é tal que o honrado rnini•tro 
prescinde neoessBriamente da roatricub ou rec~nsen~ 
menta geral, que em m.enos de enno e meio niio póde 
ser bem feito. 

E flinda nest3 ponto (e veja a c".mara oc,mo so le
v~ntão as ocntraàioções \) h <'l um& eor.trnciic<;'iio euormoJ 
entre o que diBae o nobre miniatro ele estrange;:(GS o o 
seu collega do ·impcrio. 

Como om cattoa terrenos lavnntão-ee ae urzBs, ,;qui, 
por falta de homcge.aeE\ade, levnnt.iio-Ee a cr-ii<1 par,so 
os espinhos da illccb.ercnda, da hBsitação e do alJ .. 
surdo I 

O nobre ministro dos negooioa estrangeiros di~Ee: 
quanto ás ll\O(lidas iudirel;,tas podemos dt2çlc: j:í. <lü' urna 

opiniiio; S. Ex. o Sr. mini<tro do imp~rio diz: n6s 
não ndmittimcm as medida' ir.directaa. 

VozES !-Não I Como ~:.ão admittiu? 
O Sn. JuNQUEIRA: -Declarou b.ojo que fÓmillto 

admittia a matricilla. e a lit,erd~ <ie acs <<C~HV~s ela 
corôa o da nflçiio Reje!·;;3. toúr:s a '; l'il<JdicL,s inàireotsa, 
qne são "VE!rh~ dissima~, can1 as qu~~e s os RomanGn con .. 
seguirão, bom que rr.nito lentun:, ente, a em •nci'[' .çã) 
dos encravas ; rojeitn tod.o o titulo 3" do projocto que 
ap~e8oot~mos . A p e;:; ~s ~e conk!!ta çom o pr<j<1cto que 
estú. em dincmts ~o, smpUsndo-8e ogo'ra 8 03 e};crr .. vos da 
naçíío . Fiea pois, em pó, om to :ia 'I ~us tBm<lroo& gr~n
dez >: , "' qucatão do clunen\o snvil, scru "raenor -reso
lu.çuo . -

PO>:tanto, meus senhores, qt!r.ndo é gt1e ~o lev,;r t:u. 
maior co:utnH1.icçi'io do que e~nn qutt veuho Hgeh:a:mcnte 
de asnignRlar 9 

0 :::n. r.frNISTRO DO JiUPEI\IO :-São nrguoi~.S. 
O Sn. JuNQUEIRA:- Poio a oamam póde aonaiàerar 

argucia sobre uma questão tP.o o~pitnl u flngrnnte con
tradicção em quo um ministco dv. oorô ;.t diz : ~u uão 
pos1o votar po~ con~a nenhume senão ·por estas pequ•'·nas 
conccszõue q o e venho de menoicnar, e outro diz : eu 
sou emascipador. ... 

O Sn . CosTA PINTO dá um >:!parte. 
O Sn. JuNQm:mA:- Eatá nos jornaea; o negocio á 

publico e patente : eEtv. oamara nií.o •s recorda do qne 
disse o Sr. preoidcnte do conselho 't. (Apoiados .) 

O Sn. PEI\DlGÃQ !I'IALnEmo: - Deixo~ á inioiaHva 
individttal e á. aa Clu.aura. 

O S!t. J UNQUEIRA : - Niío se recor:ln de que '" addi
tivo dos dignos Sre. Perd1 gão Malhdro e Perdra da 
Silva foi enviado á commissão porqn~ a cnma:·a niio 
julgava opportuno tomar uma medida ino<;?mpleta, como 
esta? Não se raoo1·da que o gcverno em Julho Ofiumu 
desta f órrn a 'f 

Declaro . á carnm:lA que é a oentra· gonto quo entro 
nesta discussãa, forçado .sómente pela minha podção 
de memb;o da comrnisaão esp ~ oial; ma a não poGao deixar 
pnseur desta manei1·a o r lsno que so tem em viet& rea
lizar, isto é, fazer a<lop!.ar por esta cams.ra mml idé:~. 
pequena, minb:m em relação á n:agcitude do ot' j2cto 
sobre o qual a Cil?.l:u·a do• SrB. ceput~dc; i!e 1870 já 
pronunciou a eu:: opinião, mnndaodo que o Es~umpto 
foese estuda,io com nrgenüia. 
Ainã~. vej ~ gn~ <sto proj•Jcto ~ubmett.Llo á diacnasão 

é ~ltr.roente ir. junto e in.]uri:Jioo; ultqro o~ t.J ir.jréo, 
porqt1e vai [~n.torit~ir 0. casr~ iw perivl : ~ conft.?dr .u. !ibnr·u 
da de aos escravos que er.t 1o d2do~ em mofructo lÍ c•'rôa, 
emqtumto quo so~ escr!lvas da naç1ie propriemmt'J ditos, 
aqnelles qne e, tií.o e.up<'<.>garlos na lavoUJa clas fazon·:igs, 
não se estenrln 0 raem.:no iuvo1'. 

Pois então não nascêr3o estes igualmente 11esto torrão 
abeoçoacb de Santa-Cruz 1 N ito ~ão tambem dignos de 
que o Bra~il e•tenda a sua mf:o benefica, fmendo 
pEra elles a mesma corum'i' 

VozEs :-JA c>tcnde. 
O Sn. Jur<QUEmA·-Já vê o honrad.o mini~tro que 

se vai ganhando algama cousa com a di;cussão: agom 
j •i E e faz a conceU<· iio de ~stender e:te favor aos rowra
vo:; {1 a nação propriamente clitoe; depei! o honrado mi
niet: o dia; e que admittia tambem a matricula. 

Eis .. aqd, pci~, como o rr<inisterio v~i sendo levado a 
reboq1: e mata questão. Começou por ter opinião ró
mente <obre os t>Ecravos ela corôa; agora edmitte n li
berdade ao.s d.a unção, e onalmente admilte a matd
cuh Eis 1:ova contlad:cção, pois no gabinete ba mem
)no que declaro a que nunca so devia tratar da questão 
da emancipaçP.o, c a matdcula nãu póàe 'tGr outro üm. 
(T,·acito-•c CJlartes.} 

E ' pr~ciw !allarmos clnr(l, não nos illudauws ; o go
verno prinoipi•ou pdoa esm·t;voa da corôa, e~t<lm1cu o 
favor aos e•.oravcs du nsção, e j :í está n2 L!atricuh. 

Já vê, rortaoto, a camr.ra quo o gove:rno vai mur
chun ~o em sdtos nestr. matcrin : r.altcs dados a sou 
pezar., oo .~o dá o homem qutl não quer anelar e é em
purraao. 

Ji;u dhea, poré;n, qna erc< a!tsmenta deoigu~l egt~ 
proj -;c to, porqu:mt•J não o,ttundia dea \l~ logo l:iiB er.crR· 
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vos ?.s. naçio; digo :nzs-:::;:l r.o honrado miniEtro qne é 
injnricl!co. p~rq':l.nnt;; s:>rge:n q:.~e;;tõe~ ácer::a do nEo
frocto, c do modo por qu.e C'~a lib:;roa2.e 6 c ncedidn. 

O ~R. A:>DRADE F!cc~m.-. (:..i em &p;;rt'3. 
O fn. J~;:;QcEmA- ·- Pci~ c·::.tâo o E~t ·:.i!o, qrre tem o 

domir-1.), tJme ul:la medida. di:<!cts. e gerel, e decl.:re 

le,gns, c po• q-cc não airc!, em ~omc da cru:nars C.os 
depr:.ts.do!> (aroiados e ,.ao apoiados;, co.c.trã. e:,.t:s. icéa 
mcsq1Ji!lhs, minirul: 6 périgoss. 't 

Sim, Sr. p~6Üdente, q_uem r~~.lla tS im :t:íio é U::l 
abolic:onist:> radical, I!ão é um ho!:!:em que ee de.ixa 
levar ou c;:;nduzir peles enlólnr!tca d.cs sonhos C.cs poe-

:vres c r; c.::t.:ravos o.a naç::.o, ~e qur. ~u.er eepec:e que O :::R • ..;.1\AUJO G6Es :-Até é um dos tr. a~ intert::.ta· 
tejã~. dos na minha provincia-

(Trvcão·u diter1o: aparte&; o Sr. prai/ente recla.ma 0 Sa. Jt::SQUEIBA :-•.• m&e: é um deputado que quer 
__ ..,a""tl'-'t-'-'nç~z:,_,o._,.+)--------------------+--"f'lq"'n~e"se zcschs. cst!1 que.tíio com prn:ltn.ia e eegnraaça, 

Ji vê port>~.nto V. Ex., Sr. pres!do:!lte, que o proj.;cto que não quer que tiO dei:lte pairar sobre o paiz esta 
pelo menos na sua red.:-.cçãc cá lug.:.r a algum equi~oco nu'I'C!:l n•grs que ha do certamente e&teuder as snts 
juridico, e é preciso que a co1 ô:t renuncie ao utofructo azss lugubres E obra elle, se porventura dest~ oamsra 
para então :regula:· se a libErdade: é po::- isso que digo agGra eab.h· ~ómente uma mediàa de~U. r;rdem, que -vai 
que o proj·}~to, além de de~!gu~l, póce considerar-re fôr em sobre!alto t:)dos c8 pos&uidcree de escr&.vos, per-
injmi~ic:>. que hão de diz··r lá ncs ermos Gm que habitao: c PilfSOll 

Sr. pr<!eid.~:!te, cmte.::do que o projeoto da commis~lío no corpo lcgisla.tiYo uma medida quo dá liberC:.ade im• 
espt!ci"~ é :...-:~ito mais cc-nvenient~ do que este proj~cto meõ.iah, sem re~ervus, aos es.:Jra.vos da nação: quem 
de retdho: aq udle ,.ai :.atiF.fazer e tr:;t:q nilii€ar os nos- sabe se os legi&ladores do paiz, tomados de um r,enti-
aos agricul:cres; IlÓS v.:1mos dizer slto e bom eom á meuto impruc7cnt~. não decreta.rúõ Ema.nhã a liberdade 
actu~l gar11.Çâo dos ts.::rs.vos1 por mais qae i! to peze aos de no~scs escravos 't:. 
no~s·:d cora ões de chri&tãos ua clla tó "óde as irar á t m di da· • ·- j nh -
libednae por .meio ds. formcção do peculics, pJlo seu res, a que esta medida dará lugar. Pelo con~rario, en-
trablllho e moralidsdt>, de um medo lento e gr:dulll, e trsndo em diecussão o nc5so projeoto, clirinmos: Não. 
:por meio das medid.s.s que a ccmmissiio aconselha no :faztmdeiroB, ficai tranq ui!lcs; a vossa propriedade actual 
referido titulo 3•doseu ro'ecto scm.abaloda ro rie- s á · adn. Este ro"ect' da o~m'lliBsão es cial 

" e actu. . ent.:anao em di!cnsdb1 ai!.optado, medificaclo ou reJei-
0 Sa. A:-.To:sro PllAD0:-~1:!8 amença-nos oom outras tado, havia de resoh·er a questão de nm modo ou de 

meiidas. outt'o, no sentido d~t o_?iniib que tivesse maioria. 
Em tod.o o ~•o Sr. reside::.te, V. Ex. e a oamar~ 

aUi claramente con&igna.i&e. 
O Sa. ANDB..\.DE FIG"CEIIIA:-Então ponhão em <~i;cw;
~ e rejeitem. 

O Sa. Ju:sQuEru:-0 que ameaça o p~:z;, a espada 
d9 Damccles ... 

O Sa. BAaaos BnaETO :-A ameaça latente é o pro
ccclime!lto do governo sobre esta questão. 

O ~R. Jm~QUEillA :-Apoiado ;é uz-1a 1 m~aç-a que im
porta ut::ae9psd.asupensa sobres c1beçado~ :~gricultores 
bra:z.ileircs p<:·rque híio c e cizcr quc,assim como a O!:.mara 

,. C d SG e d'-
çl)es a "liberdade n todos os escraYos da nação, do mesmo 
modo no dia st>gnjnte podia cnhnder que devia ocn
cedê-la acs «s~raTos dcs particulares. Esta é a espada de 

ocles ue fica sus ensa· e em uanto não ado 
~rmc& nma ee!i<l de medidas qnt> formem e tu o um 
complexo harmonico, hão de ter lug'l.r es&ai pe:igosas 
conject:J.ras, e hão de collocar o psiz: na TJ:Ilior contin
gencit>, na eituação mais à.~ploravel. 

Se o projeoto da commifsão esp~cial não reno.e Rs 
coniiiçõ% nf:ceesari!ls para tr11.nquillisar os animas, 
então fação-~ entrar em discvfldio; os hJnr.s.c:i.os mi
nistros Slprescote:n &S emtlnda!l, apre11~ntcm. o substitu· 
tiv.l que entenderem m~is justJ e ra:tot:.vel, fação 
adaptar ss ~uas idéss, se tivere:Jl mdoria. Então a 
cs.mn1'P. dos d •put.-dos ter-se· ha pronunciado de uma 
msnaira condigna, então terá pronunciado o seu 
emJict, para o qual a;>pellou o Sr. ::: iciat•o do imperio; 
:mas não sa queira obter dcsttl camãra um Tc!o tão 
:cutil::.do sobre uma q·~ebtib tEo importante, não ca 
queira hnç.ar eobrc a Clmlr.n n respons:tbi!idt.de do 
uma mdiGa t iio injust1, tilo mir:ims. em seus r~>!Ul
ta.dcs , p~rque c- paiz dirá q:1c s. cam::.ra <1cs d<:: pu.tsdos 
nã, sal'c representar o Eea P~?el, que ellr. se t~rrt:u o 
cemi:er.:o <l.e:;.t~:. id.éa g~:::.n :lio&a. Dc~tn. 'tlbll<:irn. os nobres 

.. • .. - :r "'' :y . .. 'l 

a re:op~::c;·,'.Jitd:de de~ :a medica ta::.nba c winim:! quo 
s~ quu · admütir agora ; ha do ficar Eobre nós ute 
eterno lcbéo. 
u~ ~R. Dr.t>t::TADO ; - ~rca :l~i3 cc~iterios br :;,~ão 

fiôrt:s. 
O ~I\ JoQt::"Enu. : -Sin:., m ;;s o ncb_c deputadJ, 

f <!rt:l n ;; im~g"":l :; pittcr~'ec.:s, h~t de :cco:1!::ccc~ qne hão 
de 8(:::- E<: ;~rn flu:- .c:> ~c cc::::tar!cs, !:lão dCJ 6c~· gci7cs, 
hão rio f C~ r · xus ~au·i~d:~; m::>s ~~o ilãJ <! ~ sz: as fo::
::I:o~a~ flü .. c· .i dí\ al .. ~r~". c i!P. -;iàa, !erão ~l.Jres da ~cr
te. (.ífuilo tem . ) E' por is:c o..u~ ergo :-. min~a C·;Ol 
vez, já que ~iv~ o dec::!r.o ::(! ~êr nom~a~o ;;:~ra. s c n:::
:c:.is~::? C~fC~Íal, pare. pr:.t~s~c.r, C::J. I:.OT.(! rlos :::.~US c: l-
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i 

I 
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oomprehon em que s mente pe o tra a o a commu
fã.o se podia fazer ua.a. obra. digna. desta angust11. cama· 
ra, mas nunca destacandc-se uma. medida como esta, 
que Yai resolver unicamente a questão em relação aos 
escravos de nEofruoto da oorôa. 

Sr. presidente, eu, portanto, opino qne o pro}ecto, 
como e:.tá, niio póde sér adoptadoi qae convem que a 
camara se pronuncie sobre esta ma teria, que apreJe.nte 
ou não as suas s:ympathias por ella, u:aa não provoctda 
por uma questão de gr.binete. Não quero õizer que :!168 
vamos im:nediat<&mente, de chofre, re~olver a questio; 
ha tres disclW:ões, e uma dellas podia ter lugar agora. ... - . 
i.c.torvallo paro. e&tudar melhor a 'J.Uratão, e ~ opinião 
publica manifestar-se ocm maia seguridade ; entretanto 
que ficava des~e ja!_ zranifesta a noBfa sympathia em 

Se i&to não é oouveniante, o governo imperial diga-o 
oom toda a franqueza; eçtou convencido de que elle 
teuí. a coragem de tuas ccn,·icçõcs, o ccnceito que f,:
mo dos honrtdoa ministres é tão elevado que nem por 
momento eu poria em duvida que elles saorifioariio as 
suas opiniões em materiu te o imi o:tante, unicamente 
pelos f&lsca ouropeill ao pcder. Não, 2.Credito que ss. 
EE'x. terão n ocragem de suas convicções, e que dirão 
ao paiz o pensaiLento inteiro .... 

O Sa. Al'T0:'\10 Ptu.tlo dá um aparte. 
O ~a . Jor;QuEIBA :- .• o niio prooW"ão sustentar hojl) 

nma opinião e r.mEnhã entra; que entre cs membros 
do gabinlltO não le dará o triste cFpectaculo de uca 
divergencia qua!quer. Quero qno o governo do meu 
paiz se c.prcaeute aliairo forte perante a opinião nt.c~o • 
n al, porque pncisamr.a de um governo u.nido e fmi· 
ncr.tcment~ p•.triotico para rcboh•cr esta queotão, um 
gabinete quo tenha. um pcnss.mento h~mogeneo sobro 
est~ po?to impor~anto, .Porque ?o contr•rio, se no seio 

' ' F01trcs do E6t&do se resentirâõ dc~te mal, o a op1n1a0 
publica ISO ted de trar;svisx do um medo que poderá 
ser muito de~ast:oEo ncs dtoa destinos do pei:. 

Lanccmcs oe olhes pl.t:l o que sf: p~era nos Jntrcs 
E1t!ldos em rel~çio á. homogeneidade dos gs.binet"s: 
•er::c& o que ~e paras. na Ingtat~rr:~ ; n:esmo vemos o 
qac tc::n-so passado entre nós em relação a todos os 
glibine:v·s qu'? ee têm querido aprc:oon.tar fortes, peran~e 
o paiz, pe:·antc c pnrla~cnto, mo~trando a hcmc-ge.ncl
dadt.! d~ sv..-::. mcu-,br> s. D.o-çe~or. üeF.~;jar, a~cra ma~:~ d:l 
que ::.u::c;; 1 q-ce Í(GO se i.ê prrqoo ~c trata ae resolver a 
mais dtc q11cst:ío p2ra cs Bn::ileirc:;, o então é müter 
que s~j~ o g?.bi:J.cte Ec!!!pte fo:te~ i:!~bals.vd! como a 
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pb.al11nge maoedo:n.iana, n8:o dando em pf:rto alguma \ assumpto fnllárã'J os nobre3 deputados depois, co!l!e.; 
entradfl. :;o i!limigc. Mas se ao contrario eu ~ir quo o i gninteme!lte póie parecer que a questão a res::~lver não 
Sr. ministro dos estraDgeiros snstenta uma. opinião, que !.. é a du preferencis, rcse a prejudicú&l da irnpos~ibilidade 
o hcnrad.o ministro do imperio diEcreps. dolla, que o da aceitação do rcquerin::ento do nobre deputado pelo 
nobre pr~sidsn!e do comelho devolve t!ldo :i camara, [ Rio de Janeiro. CApoiado1.) 
emti.m que hn no gabinete opiniões dh·ersss, eu temo ! O Sa. PRESIDEl'lTe :-Eu declarei s ra::ão por que t:ão 
que I! qut;etão te?ha uma má direcção, temo meemo tinha. estabelecido q"J.estão da re!erenoi'l. a oiodc1 • e 

i poxs que a camara reso veria a este rEspeito c~:::no 
CllDclnind·), Sr. presidente, eu voto cont~a o projecto, Qntendeese, porqne o regimento, quanto a qneftões de 

voto & fô.vor da preferencia pelo proj~cto da commissão preferencia, faculta Eer apresentf.da ou t-elo presidente, 
especial. Nã:~ tenho nisto a menor vaid9.d.c do h11.ver ou a requerimento de qualquer deputado ; Dão ha dis-
contribuido para a. elehoração de ::~emellla:ote proj ecto i oofsão de tal requerimento para entao du1cutir-se a 
eu digo á. oamara dos deputadcs que até oo:lsiderei o preferencia: conseguintemente a disouEsão versou sohre 
enc~rgo snmma>Dente difficil e espinhl'so, eu!)erior ás a prefõrenoill. (lpoiadoa) 
mintas força!l. ("i ao apoiado' ) Por iseo quiz d(mit~ir- O Sn. Cauz MACIIADO :-Mas fÓ ie a vot~çã::~ nominal 
:ne desta commis~ão, porque entendo que a questão é a:erpP-ra 0 en:~erre.rcento 't 
eminentsrcents aifficil e aspera para ser bem resolvida; 
m!ls por outro lado ooneiderei que o meu deTer, uma O Sa. PaESIDENTE: - O regimento não dis!.ingue : 
vez que eatna eleito, era envid.ar es minh~ debeis forças todlis as questões podem ser votadas:~ymbolica ou no-
par~> apresentar o meu jaiU> como pudesse a respeita da minslmeDte. (.4poiadot.) P<'r consegdnte, hei de rôr á 
oateris que ora está. snjeita ao debate, porque e:ntendo votac~- o o requerimento co Sr. Fernandes de Canba nos 
que cata ca.mara, hoje que a guena do Paraguay está termcs em que foi feito. (Muito bem.J 
conoloida, que as nossns finanças estão Ir! ais oa mt>nos Procedendo-se á Totflção naminal sobxe o en:lerrs.-
restaurade&. não pôde deixar de apresentar a soa o i- mento Totão a favor s : . • 
niao so'Dre o momen so 211Btlmpto. ocntrano seria de Aguiar, Gomes de t:Mtro, Janeeu do Peço, Vieira 
SB6ignarmcs a nos9a morte moral. Não deve haver fra- da Silva, Candido Mendes, Pinto Braga, Alencar Ara-
que:u nem condesoendenciaa aa resolnção deeta impor- ripe, Rapce.o da. Camara, Carnt>iro da Canha, Pinto 
tanto que~tão que intereBBa profundllmflnte a tranquil· Pessoa, Dio o Velho Moraes Silva Cor1êa ·v · 
!idade, segurança e prosper1 e o patz po 01 ; eo oro a. va, Ferreira de Aguiar, barão da 
muilo bem, muito bem.) Araçagy, Portella, Augusto de Oliveira, Jacintho de 

Mendonça, C:ll!ado, Sobrd Pinto, Fiel de Carvalho, 
~:r· Ploto Llma:-:-A camara ~cmpreh.en~e, d~- Afi'oneo de Canslho, Pinto Lima, Dion aio Mutina 

c! euG ranoo, om aoxo o reu, entes, Siha 
a que6tão de ordem. Acho-a inutil c impertintnte do- Nanes, Borgea Monteiro, Duque·Eatrada Teixeira, Pau-
pois da deolaraçio 9-ue nos aoabt. de fazer 0 Sr. mi- lino de Souza, Andrade Figueira, Camillo Figueiredo, 
nistro do ixnperio. S. 'Ex. elevou esta quel!ltãl i. altura Clllledo, José Calmon, Ferreira Lage, Gama Cerqueira, 
de queatão de oonlianc1"c, e pedio-noa sobre ella uma JeroDymo PeDido, Capnnema, Cruz Machado, Ví~ente 
manifeataçio clara, franca e digna da oamara. Figueiredo, Luiz Carloa, Rodrigo Silva, Paula Toledo 

O ~R. MINISTBO DO IlllPtaxo dá um apcte que não Costa Pinto, Antonio Prado, Mello Mattos, Camillo 
ouvimos, e cruzão-so outros aputea. Barreto, Parsnhoa Junior, Dias da Rt;cha, Conêa e 

Pinto de Campcs: 5~. 
O Sa. PINTo Lnu.: - S. Ex. noa disse claramente 

que G gallinete oon&iderava de confiança 0 Toto cia Votiio contra oaSra. Leonel de Alencar, At1telianode 
camara nesta questão de p:referencia; e quando as cou- Canalb.o, J · de Alencar, Feman«oa Vieira, Araujo 
11aa :~hegão a este estado ur -! uma 6olu - 0 fracoa e Lima, Souza Reis, Barros Barreto, Menezes Prado, 

___ _.:1~m~m~e~a.~ta~. ~~~~~~~~-==~=~~~"""''--"---t--~'!ri1-lm!;Tlãrn;;-, ~Fernllilaea da Cunha, Le&I de Menezes, 
Sem, portanto, etnittir neste momento opinião ác6rcs Araujo Góea, Junqueira, Farrtira Vianna, Teixeira 

do magno swnmpto do demente aenil, julgo urgente Junior, Pereira da Siln, Lima e Silva, Perdigão Ma-
a mlãnif~stação da çÃlnara sobre s questão de abinete. lhoiro, J0ã.o Meneies, Galtão e Simões Lopes: 21. 

o:no o governo, oomo o o o psu;, n s nao po emos , portanto, approva o o encerramento, e pteferido o 
drsejar aenio poaições claras e definidas. O ga.binate, projccto em diacu~,iio, a qual fioa adiacla pela hors. 
pelo orgão do Sr. ministro do imperio, prov.:>ca-ncs uma. ·1 Acltão-se iObre a mesa, e vão a imprimir para terem 
manifeatação qne sigoifique confiança ou desconfiança. votad83 na proxima seuão, as seguintes redacçõe&: 
Deseja verificar até onde póde contar com o nosso 
apoio. Não illud.amos a qne;tão oom acidentes de 
ordem e de regimento; tudo iuo é perder tampo. 
(Apoiaclot.) Correspondcndo, portanto, á anxledad:J, 
desperblda em todos nós pelas palavras do nobre mi
ni:Jtro, e n exemplo do que, em ci~cumstanoias taea, se 
tem praticF.do, peço que ra du por findo cs~e debate, e 
votomos a questão do gabil:leta. (Apoiado•.) Eu, por
tanto, peço o enc<zrramento da discu&tiio. ( Apoiado•; 
muito bem.) 

VOZES : - Oh I Oh I 
O Sa. FE'IUU.NDE& 'D-' Cc~u (pel~ ordem) :-Visto 

que sClmos t:orprendidos com uma qnc3tãl de g<~binetc 
no fim da senão, e quando menos era de e~perar, r•· 
queiro que a votação seja nomin'll. 

~ ~ 

vão VJtar, creio quo a primeira é a do encerramento. 
O SI\- FEn~A:"OES DA C~n1 : - R~queiro vo~ação 

nominal pnra o encerramento, porque importa uma Por
preza. (Apoiadc.r ' não apoiados.) 

. O Sa. CA.PAI'E:U (pela o~dem) :-Eu penso que ee 
deve dealarsr sobre que ponto vai correr a votação, FC 
s::bre a questão do preferenoia, cu se a res?dtn àa nd
miasibilid.ade dll requerimento do nobre dep::~tado pela 
provincia do Rio de Janeiro. 

O nobre deputado pel• minha província imp::~gnotl 
a regularidade dei!Be requerimento, declarand'l quo não 
estava no• termos do art. 138 do regimento; eobre eete 

T0::'\10 v 

ESTB.AD.l DB P'ERJI.O DE IArfTA-<:.lTJUJI.Jl'l'.l. 

c A asscmbléa geral resolve : 
c Art. 1: Fica o governo autorisad.o para conce:!er 

a quem :mclh;)roa oondiçõ~ oUerccer, depois de appro
var os e!tat::~toa dofiniti~o3, permiFeiio psra constrnoção 
de uma estrada a_, ferro, que, rattindo do melhor ponto 
ma.riti~o a~ provinci:l. de SantR•Cntharina, '7á t9t' á 
cidade de Porto-Alegre, capital da de S. Pedro do Rio
Grande do Sul. 

c Art. 2.• Para auxiliar a realiza('ão da referida eo
prez!l o gov~;-rno poae1á conceder i~enç~o de direitos, 
privilegias, faonldade para deaapropria9&o de uma ZO!lA 
privilegiada de cada lado da_eetrada, e qnv.es1uer outros 
favores como 011 ue têm s1do oator doa a em rezÃS 

a mesma n~turcza. 
< PH!!grapho uDiCo. Fica, por~m, declan.do que não 

ee.1á. c oncedida ga:a.ntia de juros, subvençr.o, cmpn-s· 
ti:noe, cu outro ::nxilio do thesouro nacion<~l, e nem, 
eGl caso :1lgu:n, prorog"çí\o de prnz:s qu:> ferem :i
xs.dos. 

«Art. 3." A ccmp<1:ohia não possuirá eacrJ.vcs, e Dão 
cm;;rc$i;ará om Rea ~:erviço, quer de conetrr,cção, tj,'.lC::: 
de trafego da eõtrada, senão trabnlhadoreJ livres. 

< Art 4 • Rc•ogão- se e.s fupcsiÇÕes em cc-cttario. 
« St~la du commiEeões, em 12 de S<te:nbro de 1870. 

-loai C!~lm~.-CorrlG dl OLil:eir• -C. Mendu à1 .J l
m.ido •• 

8 
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MATRICULA DE ESTUDANTE!, 

< A assembléa geral resohe : 
« Att J: Fica o governo autorisado para mandar 

matricular : 
< Paragrapho unico. No 3' anuo do curao medico da 

fnoulàade de medicina do Rio de Janeiro, ao pharma
oeutioo Felippe · B~silio Cardoso Pires, feito prévia
mente o exame das ma terias doa dons pl'imeiroa annos 
que não est1í.ó ooroprehend\d&s no curso pharmaoeu · 
tioo. · · .. 

« Att. 2. • Fie ~ outroaira o governo autorieado para 
oonoedGr: 

c< § l. • Qae sejão admittidos na faouldaila de direi
to do Recife a fazer aoto das matetias do 1' anuo, pa
gas as matriculas, e provada a res pectiva frequenoia, 
e depois de fer cada um approvano no preparatorio que 
lhe falta, os e&tui!antes: José Domiogues Po1·to Netto, 
Francisco X&.vier Paes Bar·r6to, Adriano Francisco 
Fer~eira Neves Junior e Miguel,Felippe de Souza Leão 
Jumor. 

< ~ 2.' Que Antonio da Terra Pêreira e Francisco Luiz 
Tavares, depois de fe.itoa os exame• d.o 1• anno medioo 
da faculdade de medicina do Rio de Janeiro, sejão ad~ 
mittidoS,aos do segundo., provando q•1e não lhes falta 
nessa o(!caliião ex·ame algum prepar11torio, que tiverão 
11 necessaiia frequencia, . e pQgárão as respectivas ma
tricnl!ls. . _ . . . · 

« ~ a.· Que sejão admittidos na mesma faonliiade de 
medicina os e;ames preparator·ios feitos por Plotino . 
Soares e pelo pharmaoeu tio o Jo&é Borgea Ribeiro da 
Costa, na ., escol !I mil~tar ; . por Manoel Pedro .AI ves de 
Barros, João de Freita~ Rodrigues Braga e João Ma
noel Guei!es Alcoforsdo, na éscola .de marinha ; e por 
Martinho .~a Sj_lva Cesta Junior, 111\.filculdade de direi-
to do Recrfe. . . . . 

« § 4.' Que sejão aàmittidos na mesma faculdade de 
direito qs exqmes. preparatorio5. feitos por Melohiades 
Corrêa Ga~oia, na f~oulda(!e de mGdioina da Bahia. 
. ~ < Art. 3/ Reyogão-.se as disposiçõ3s em-.oontral'io. 

< SalQ das co:.nmiar.õsa, em 12 de Setemàro .de 1870. 
- Jo1é Calmon. - Oorr6a de Oliveira.- O. Mende1 d1 
Alm1ída."~ · · · · .~ · · · 

Dada a ordem do dia, levant~se a sessão ás quatro 
horas da tarde. . . 

Acta em 13 '(te ~etcmbl'o. 

PP,ESIDENCIA DO SR, CONDE 1m B!EPENDY. 

SultiniARio.-Expediente.- Credito ea;traordinario ao mi
nilterio da marínha - Vencimentos do o(fi.cial e doe 
aman«entes do wprem<i tl'ibunal de ju1tiça, 

Ao meio-dia, feita a chamada, achão ·se presentes os 
Srs. oonde da Baependy, Portella, Pcrnnhos J uoior, 
Pinb Pe~noa, Casado, Lnmego, Angelo do Amaral, 
J oão Mendes, Theodoro da Silv&, Diogo Velho, Vicente 
Figueiredo, Gama Cerqueira, Camilb Barrete, Cruz 
Maohado, Rapoao da Camnra, Paula Toledo, Rodrigo 
Silva, Jansem do Paço, José Culmon, Luiz Carlos, 
Corrêa de O!ivbira, Cenado, Dias da Roohu, Ferreira 
Vianna, Fernandes Vieira, Vieira <la Silva, Moraes Silva, 
Corrêa, Lima e Silva, Candido Mendea, Coata Pinto, 
Perdigão Malheiro, Pereirll Fl·anco, Fausto de .A.guiar, 
Gomes de Castro, Camillo Figueiredo, Sobral Pinto, Bo· 
nifaoio de Abreu, Teixeira Junior, Silva Nunes, Pinto 
de Campos Pinto Braga, Fiel de Carvalho, Antonio 
Prado, Leal de MenGzea, barão dQ Araçagy,F. Belisario, 
DionyeioMadim;tAureliano de Carva!ho,Daque·EBtrada 
Teixeira, Jeronymo Penido, Mello Moraes, Ferreira 
Lage, Afionr.o de Carvalho, Taques, Al~no;:r Araripe, 
Pereha da Silva, FerroirP. da V Giga e At anjo Góes • 

. Faltlio com p·articipnçã•Js va Sr~ . AaiÍmbujs, Augnato 
Ch~vae, Bf.rroe Ü•>hra, Bahia , Candido Torres Filho , 
Coelho Rodrigues, Ev9ngelista Lobato, H eraolit.o Gra\)R, 
J o3quim Podro, Multo Rego, Manoel Clementino, Ne
b.\a;; ·' Pederneirae , Pinh~iro , Rosa, Sallea , Siqueira 

Mendes, U oh<h Cavalcmti , Guimarães e Paulino de 
Souza ; e sem ~1111 os Sre .. Almeidâ,:Pereirs ; Andrade·· 
Fi~ueira, .il.e~is Rocha, Araujo Lima, A11gosto de .. Oli• 
veli·a, barão da ,Anajatuba, Barres Barreto, ·Benjamim, 
Borp:ea Monteiro , Bitten.court .• Candido. Morte, 'Capa~ 
nema, Carneiro da Cunha; Castello-Brfino.:: ,> •Cioero 
Dantas, Cardoso de Menezes, Dominguea, Dunrte de 
Azevedo , Fontes , Floriano de Godoy, Fernan.des da: 
Cunha, 'Ferreira de Aguiar, Galvão, Gonçnlves da Silva, 
Gomes da SilvR, H enriques, Junqueira, J. de Alenaar, 
Leandro Maaiel, Leonel de Alencar, Mello l\bttcs, Me~ 
nezes Prado , Monteiro da Cfistro, Pnea de Mendonça, 
Pinto Lima, . Pinto Moreira, Simões Lopes e Souza. · 
Reis. . 

O Sn. . PREsiDENTE declara nã~ haver sessão por falta 
de numero legal. · · · · 

Não obstante, o Sr. 1' secretario procede 6.leitura do 
seguinte 

EXPEDIENTE, 

Um offido do minisierio do imperio, envinndo a cópia 
do (' t Jr0to pelo qual S. M. o Imperador houve por bem 
prorogar nov11mente a aotual sessão da essembléa ger.a! 
legislativa até o dia 22 do corrente mez.- Inteirada. 

Outro do mesmo ministerio, declarando, em raspostm 
ao offioio. desto. camara em que .requisita informaçõB!I 
sobre a representação d9 367 moradores da ·cidade de 
Maoap~,. n!l província do Pará, :peàindo. a oreação de 
uma nova província que tenha a dita oi da di" por oa>pital1 '' 

que se expedira a•iso á presidenoia daquella .prÇ>vinoia 
reooJ.nmenda.ndo-lhe que preste oom 11 possivlil brevi.~ 
da~e. ~s informações requisitadas.-A quem fez. 11 te
qnreJçao. 

Dons do 1' secretario do senado, participando que o 
mesmo se!!ado adaptou, e vai dirigir á sanoção ·im"• 
perial, as resoluçõas que autorisão o governo !l conceder 
um anno de licença oom todo3 oe vencimentos ao des
embargador da relação da Bahia Antonio· Gonçalve!l 
Ms.rtins, e v.o desembargador Manoel Cerqueira · Piuto~ 
presidente do tribunal do .commeroio do :Maranhão.-
Inteira~n. · 

CRI!DlTO EXTRAORDINAIUO AO llrJNISTERIO DA l!IAI\INIIA, 

Lê·s~, e vai a imprimir, o seguinte pareoer : 
.. A' 4' oommis~iío de orçamento, 11 quein foi presents 

a prop9sta do poder executivo abrindo· ao minilterio da · ·. 
mal"inha mn creàito eX:traadinal'io de tres mil centos 
d~ réis1 ptua applioar á oonstrucção,de nalios de guerra 
não enocuraçaclos, de aoot>rdo ao plano que baixou com 
o deor~,1to n. 4,182, de 13 de Maio da 1868; considerando 
procedentes às l'azões allegadaa na exposição de mo• 
ti vos que acompanha a referidn proposta, é de parecer 
que sej ~ ella, oon'l'ertida em projecto de lei, e pal'a isscr 
ofl'etec~e a aeguinte resolução; · . 

« A9oresoente·se no lugar competente : 
< A asJJembl6a gernl decreta: 
< Al:ts. 1' e 2' (aiío os da proposta.) 
c Sala dar. oommiseões, em 13 de Setembro de 1870. 

-Lamruo oo~ta.-Galvilo. ,. 
< Augustos e dignissimoa Srs. representantes da na

ção.-0 de~reto n. 4,182 da 13 de Maio de 1868 adoptou 
um pluno par~: r. constrncção dos nalios de que se devs 
oompô'c a armada, tendo em vista constitui-la de modo a 
satiafal~er áa exigenoiaa do serviço publico, e de aooordo; 
oom o\1 pro~resõos ~e~ente.mente,xealizados pelas pdnoi-
paes P1>tenc1as mamunas. · 

« E;~eout~ndo esta plano pelos meios ordimarios, ieta 
é, oom1 os recursos ·votados nos orçamentos annuaes1 a 
marinha de guerra do Imperio ficará em pouoo .. tempo 
reduzi:da a um tal estado de fraqueza, que não poderá 
defender com effioacie a honra e integridade do paiz. 

< Dppois da uma guerra tão longn., em que clla co
brk~se de gloria, ti om que oonooneu brilhantemente 
p!lra ~ des~<ffronta d•)a brios naoionaes oficndidos, 
os n11:vios q.ne tocnárlío parte na luta reodhem-se ao 
Brazil, exigmdo alganz serios e custosos repal'os par& 
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a eue conservação, ~· outrtle, r:ri:lcir;e.lmenta os du ma
deira, im mcdit~.ta cnl:stituiciio. 

"' Nc,.t~ situr.ção, que j:\ me couba dcsc:-::re~ noe~ 
rebt1ric!! <lJ. :::epattiçúo z. Jieu C!'.r/So do en~n P'ESa:l.o 
o t':c~te ann0, ch•!~ftnd.) p:m• C;h voss:: atr,•!lciia, é d~
"?er ~d~ g~c~_e:rno _prd!r-vcs ~dos çxtr~>crdinari;:)e para 

. . .. .., .., _.. - '·" .. ' 
a~é!! gora, um t>lciLento de no~s:: 6•'gur,c:<ça e defcs:\, 
03 r.;ais :lt•JB intereEs·;s do l 'stai:o ec c.chão E-<lHl~os t. 
ool!oc!1ç,ã·J de~ t::. · f-Jrçs n:' pi)dç:r.:.:l n:.:.d~5tfl que I to I<Jr.r-

·:. ~ ., 

<E' p•;ns;mel.itJ à.> go>éiD:l CJt:ot-:çLr p~la couttruo
çã::.o du! n~:.vios u::ío €.:lCJuraça<ke, uão :.ó porqu t~(, cs 
da ncs•m nrnudu os ~uo s:J iiCLao m:lis rftr:ip;;.dos, cowo 
p~rqt~o ;ií.:; de custo menor e in~isp-:n~av.:i5 p1:rn os 
c:x.óruicíos c ctoluções n~vses, du qco tanto carecem 
nossos dllciFE'S e :c.:n~inheirca p~rn •·ua instrucção. 

< O tvtal (!..JJ or<•ótos cono~··üdoa para o e::o:.er.:lillio de 
1869 a !870 monta :> 2 I ,247:6901744. A d; sp~·zs. feita 
o R vrov~vel até o fim do mesmo ~>li:eroicio oaloul:.-a:J em 
17,728:2058982, quo, ocmparada co:n aqnolla. receitn, 
apresento. um saldo presumivel de 3,5l?;4.8i8':62. 

< &te saldo rooode como deveis con'coturnr àa 
coonoxma 111~ u~o a em ·,err.os serviçcs tJ da redaoção 
de despezas, que a terminação da guerra felizmente 
no11 concedeu fazer. 

« Já no exeroioio anteriCir do 186S a 1869, tendo a 
r p tçao n meu cargo ore ~s ~ ar :s na. lmpor
tanoia do 20,719:8288-336, essa. despeza foi npenas de 
16,709:1061825, ficando um saldo sujeito & liqu:dação 
~nal de 4,0l0:72285ll,. como tive a fatisfação de 

ono. 
« Considerando, portanto, a clovaila oonvenie::eia de 

prccei:er methodioamente á reorgenisa~ão da no~sa ma
rinha e á necessida:le de appliaar s. este serv:ça :recursos 
extracrdinarlos que pcrmittio executa lo cGm a brMi
daà.e indilpensuel, sem oomtuc<> imt:ôr ao paiz peer:.dos 
seorifioioa, tenho .a honra de \lrofÔr·vos o projeoto de 
lei, que, de ordem de S. M o Imperador, ora ~nbmetto 
& Yoesa approva~i\o. 

PB.OPO~TA. 

'\'ESCl!IIE!'iTOS DO OYFIClAL E UI.A;.(U'&NSES DO SCPnE!IIO 
TRIB!;;.(AL DE JUSTlÇil. 

Foi tambem a imprimir a seguinte rcdacção: 
c A n~:;emblér. ger;..l rcMh·e : 
a Art. I. • Ficão olendcs os venci::J.Gntos que actual

~en:c: potcQbem o offidal e os r.mtnuan&os d .1 sccreU:
ri:l à o f.uprerr.o tribucal de justiç:>, na~im coc;o o t'ce
f.~ 'trd,o . pc.rteiro o os continues do mesmo tribur:;al 
no~ tlli:!:n01 constautes c a tabella janta. 

c Pa·5grapho u ni co. Defsea ~e::JC'im~~to.:; tres qua::tas 
p:.lka fêrno pe .. ccbji.!Ps como o:denad·:, e o rc~tecte a 
titclo '~e gratiScsçüo, á qt:al t6 U:lriio direito tnea em
pr~gad'.B, qua ndo em tffectiv" exercício. 

cArt 2. • Fioão reYogadaJ a; disposkões em contr<·rio. 
c Sah d!lS oommis;ões, em l3 de Se\e:nhro de 1870. 

- Candido Y.endu d4 .1Zmcict.. - Jod Calmon.-Ccrréa 

Tab1lla " que se rt(tre o artigo primeiro da res~:uriio :zut 
tltva 01 "tncim~"tot do o(ficial, a'na1ltltnUI. lhtsou
rtiro, port4i~o e continuos do :uprrmo tribunal à1 
ju1t'ça. 

Ve:.dmé'~.t J 
&nn;.;sl 

Officiai. 2:C0080CO 
P..m1~:1ens~ L500$000 
Th-::scnrPi.ro i pcrt,.i:o do tribunaL 1 OOCJOOO 
Continuo. . • . . • • . • . • i20SOOO 

~ Snlx r.iss com ::.:~!G,· s, em 13 de Setll::nbro de 18io. 
- Cc."'di:!o !s!tnfer de .Hmtida- Jo:é Calmon. -Corrtcs 
-<11 <Uit:tir-a, ~ 

Seisão em 14: de Sdemhro. 

l'IU::Sll>E:\CU. :>:> SR. COl'illE DE BAF.I':::;~;:;y. 

St::rnHRJo.-Ea:pedít~<lr.-Pensõts a rHtertos.-~ Prit'l!tg:·o 
a F. Wi,ldhau:m -R1 ~rmc: rl!itoral -I·n·ci!e .io a E. 
P. Wils~n Junior.- Pt·ivil~(iio ao bach<:~e( t!. P. de S". 
.J.ro••ca.-Rt·clc.m:"Çà'J C ( ntra p: i1Jilf9i< ~ co1;cdidos a 
rar;a$ ccmpr.nhia.s.-Eitrada. dt {trrv r! e D. -Pedr-o 11. 
-:"~did<J de pa:rimcni<J,-~-ugmt nL é e tarifas naufr-aàa 

erro e • r e> • - • strc .: tJ ert o de Sa.~;ta-
CathaNrHl.. Ap, rc.v ç::o. - ~.'alnc•tla d: es:ud:wte:. 
Approt'açao.-Vencime,tos do c(jicio.l e amm;uema do 
lUprtmo tribur•cl dr iuJtiça . .4pprovaçáo.-Ocdtc do 
clis..- Itenç<Jo d~ direitos de tmpot·laçilo Apprc,~·aç<to.
Pm:'ôts a D. L. M. da C. Dori;;. t outra. A.pprocc:çi!o. 
-roncc:rao do monte-pio a D. M. I. F. da Si:ca. 
..1ppro~açi%o.-Rerr.iu~o da d-tJida a D • .Á. F. R. de 
Antas. Approt:a~áo.-Pagamento ao desembc.r[jador C. 
J da S. Santiago • .Approvação.-Rt{orma ;'vdician·a. 
)pprovaçao.-.~í{c.rria ao: ,:cravai dc1 'l'laçao em uso
t~u_cro á. corlia. Discur.ro1 ào1 Sr.r. 4rat-jo Góes e Sru.:a 

Ao mei:-:lia, f()ita a ch11mada, 
S{lnte& oa Srs. oon61c de Bue onà . 

nntor, In o eesc.a, 1cente e zgueJre "• a a 
Tolcdo, Angdo do Amsral, Gama Cerqueira, Csaado, 
C:c:r; Machado, Raposo da Csmara, Fernandes Vieir&, 
Fontes, Corriaa de Oliveira, J<:s6 Calmon, Go1r.~s de 

• · , i l ntol\'r, :e o 11 os, 
Antonio Pmdo, Costa Pinto, Thcoaoro da Silva, Taquu, 
.Pinto Braga, Po>nliuo de Souza, Ferreira de .Aauiar, 
Cor::êi>, Pi,•to Lima, Perdigão Malheiro, Diogo Velho, 
Vieira da Siha, Augu6to de Oliveira, barão da Villa da 
Barra, Pinto àe Csm t:os, RGdrigo Siiva, · Morses Silva, 
Camillo Figueiredo, Alencar Araripe, F. -Belisario, 
C.!llldi io Mendes, Sobrar Pillto, Simões Lopes, Pereira. 
Franco, Janeen do Peço, Fiat de Cs..:~alb.o, FeTTeir& 
Lsge, Lima e Silva, Mt!llO Mors.es, Floriano·àe Godoy, 
Leal de l'ticnezea, barão de .Ar~gy, Borges Monteiro, 
J,froueo d<J Co.r,slho, Dion:rsio MBl'tins, ·.Carneiro da . . ' ... .. 

' Nuuos, Fi!usto de Aguia.r, Gclvâo, Duque-E~t.::::da Tei-
xeira o l'ac11 d:~ Mendonç•, abre~se a 6Cssão. 

C0mpr.rccem depo!s 3lc ~.berta. .s [C!silo o'l S:i. leo-
• .. ' · o·· ~ w.J. ... • , 

Jcii..> Me!ld.es, J;:xonymo PanHo, Ferreira Vianna, 
I:hnriqu~P; ~~ ndr11.de Fignt:ira. Araujo Gó; s, Crule:'io, 
&ltua. Rtis, Fe!nlnd~ll da Cunha c JunquEirll. 

FAitão oom p~rtici:nzção os Srs. Azambnja, Angnsto 
Cllr.'l'es, P'lrros Cobra, B:lhiil, Cs.adido Ton·ts Filho, 
Coelho Rodri~' s, Eveug~li~ta Lobato, Heraoli~o Gra
Çl, J,aqllÍm Pedro, Mello Rego. Mr.ncel Cl.;m•ntico, 
Nehias, Ped-~rnehs~J, PiDhciro, Rcfa, Scltes, Siqr::eira 
Mt:ndcs, Uchôa Cll.valcent;, Guím:>rãcs e · Leu:rgo; e 
sc_m ella ':_9 Sr.o . .Alm~}da. F<:rcire, .Af~!sRoc~c, Ars.uio 
L1ma, b:uao da Anr.Jakbs, B;DJP.mzm, Blt~··c.ccurt, 
c~nàido ~Jurta, C.:millo Ba.<·rcto, c~p!lU~ma, ca~tello 
Branoc, Ci~ero Dant::l', Clll'd.:w de Men~zó !l, Dc::nin· 
f,uee, Duarte de .Az<. vedo, Di:J.s da. R.>th~, G~ :2r:::.hes 
cü: SiJvl!, Gomes d!l S!h·a., J. de Alencar, Ltnüà.r~ )1<>
ciel, Menezes i:'rs.do, Montei; o do Cl;atro o Pi:::to 1-!o
rcira. 

Lêx-el! e ap~ra'l'iC:-'1~ !!S r.ctM daa nnt~cede~t-~s. 
;: :!. • <::ECRETAr.H> d:í. ' n 

EXPEDIE~'TE, 

Dou• c.ffi<lice do mi:~=et<?:-io à:'- f5zen-1s. dc>vc.!v€::~:, e:n 
rcspr-ft~; os r tlqu~·ric-e~Jto ; CT":! qne os 1• e 2• f'&<':"j~~~
:-~.ri"s das a:f,mdc;.:a~ d ·~ C e F..• 5 e é! e P crtc-Alq.r::c., Eé'
-:>P lvo N:edeirC'8 IÍ.•• R : c h~. Lir:s e r: ~':"a':'clo d~ Ãz.~v~ll.':l 
e Souza, p~(~Cm u:n f. :' ::>(l c~ licm::çs c :·!ll 02 TCS?ec::'t"~!! 
v,·ocimento! pa:.-a t:-•·t.;~re:n de sue Eaud:J.-A c:.:::c::: faz 
a rcquifição. 

Outro ':lo 1" secretario co ~ena1o, p;::tici~s::~c 9."-e 
oor cffioio do ministerio da agricultura, cvx:::.r::c: c::c e 
Ôbrss publicas foi commu.n!cad:o &O mesmo s~naG.~ :e: 
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Bl~O !anccionada a resoluçã? da ~membléa gcrr.l quo 
autorisr. o governo a conceder isenção da 2.ireitce de 
impor:a~o aos, ma:.eriacs nec::ssar_ics p:.ra a ?b1a do 
enca:~a:z:euto d aguc p..: t<:.'\·cl na c1dr.de de Oliuds, de 
c"e é e:norezario Justiuo José ca Sih,> CaiLpcs.-In
teir:!da. • 

~ a ·~i a 
~àopt0:-! 1 c ...-~i dir!gir á sanc)âO imp:;i:J, & rc-soluç!'ío 
Guc ~-r_·r:Jv~ r.s p~mõe& ccn:.•eàicas, ao EO~dsd .1 Ped.~o 
Jos.S Archangelo do 44• cor,t:o do vcm:;t,rlo:: às patna 
e a cut=o:J.-lntcir~2r.. 

PE:-õSVES A DIVEU50S. 

L<l:::::-Ee, julgiio ~;a obj•!Oto de dt!libe:n-::lo, v são dis· 
pensados da i:npreesão :1 requcrin:.en!o do Sr. l'ortclls, 
cs projecto,; com que concluem ce seguint,j& parec~res: 

<A com missão ele p .nsões e orde ;:J..-.à.os, tendo exami
nado ss cópias dos deoretos de 6 de S;tembro de 1870, 
qu'J concedem p&n~ões a D. Aogela Matia do Sacra
m&nto Moraes e outrcs, é da parec<)r que 1 c ~dopte o 
seguinte proj <?oto: 

c Art. 1. • Fic:!o approvadas &s ecguint~s pcnfões 
concadids.a nor decretos de 6 C.c s,tembro do 1870, a 
s~ber : ~ 

< .Jnsoes mensaes.- o '? a. • Angola Maria uo 
s~cramento Moraes, viuva do alferes do corpo policial 
àa província de Sergipe, e tenente 6m commisaão An
tonio José de McraeP, fallecido em conse uenoia de 
enll!en os rece 1 cs Em com ~te ; e a . ana 

Amalia da Macedo Goulart, ttãi do tenente de volUB
tarios da pntrin Eugenio de Macado Goul~rt, fallecido 
em oonfequencia de ferimento recebido em combate ; 
de 368, eem pNjnizo do meio sold~· qae lhe possa 
competir, a D. Constsntina Jcaquin:~ Scrapião, viuva 
ilo tenento do exercito Manoel Fr=-ncisco l5erapiiio e 
:mãi do 2• cadete e ~<lftJres em oommi!são no 12• ba
talhão do infantaria. Graoiliano Ambrcz.io Serapiiio, 
n::.crto em oomb ~te. 

c Pen;õea diaria9.- Dd 500 rs. ao cnbo do cFaondra 
do 5~· corpo <1e Toluntarios da patria Deolindo Fêrreira 

< A~t. 2.• Eetee pencões serão pRgss da data drs rcs
peotivcs decretos. 

ex Art. 3. • ReTo~iio-se as disposiçl>es em cont::-ario. . . 
-A~ O. Gom~1 de Ca~&ro-.4.. S. Carneiro da Cunha. » 

c A commissão de pemí:ie~ e orde:o.n-los, t endo exa
minado as cópias dos decretes de 31 de Agosto do 1870, 
que con~ed6m pensões ao 2' farg~nto do 23• cor~o ce 
voluntnrio:; da pP.tria Joaqcim Vieira de Almeicn o 
cut~os, é doJ pare:er qn·J EC a dopte o sega!nta oro-
jo::to : • 

< A ESSombléa gersi re::oho : 
c Art. 1. • Fi cão a p?rovadss t.s segui ates pensõAs 

diarias concodi.iias por decr.::tos de 31 do AJ.!osto de 
1870, a saber : Da 600 r;;. ao 2• saro<:e:>t() do 23" corpo 
r.e voluntsrios da patria, Joaquim Vidra da Almeida; 
ele SvO rs. ao cabo de esquaclra do u· corpo de caval
ls.ria ::h go:1a d:1 n::c~o!lt.l do Rio-Gren :1e do Sul, J vão 
B zrnr.rdino da Silva ; acs snspeçada• do 25• o::; rpo de 
Tolunta•ios da patria, E stevão Candido da Silva, do 
1· b<.t..lhão el3 inf .;nt.aria João Manoel de Carv"lbo; de 
4.00 ri!. acs s.;li::.doJ ào co"·po ~dicL.l ,;,; f..io G;audc do 
S:ll, H ilario P ereira Fraga; do 31• cor po do volunts r.ics 
o.a pr .• w l :li!C:l nnce o:::cs cs ..;antos; co 36· 
õ.ito J o& é J o?.quim da Cesta; do 40 · corpo de volunta~ 
::::s ch pa: ;i:-: :\a:-ci~o Antcnio àr:s S:mtos; do 13- ba
ta!!:J.ão de infantari~ Manoel A:1toni-::J Rotlr igues tcdos 
i:Ps.i.i 2.adcs em ccmb:it J. ' 

" A::t. 2 . • Est:>.s pc::u.õJs serão P"f}l.s da à..s.t~ cks 
:-e.specti .-cs a.e~ntce. 

« I:..rt. 3 ." R:vcgão~~e ~& cia;>o?oiç~es ;,-::1 cont:ario. 
« Sala das ccm-:n;ssõ;:s, em 11 .::c s~te::::.bro 2e 18':'0. 

-..4.. O Go-:r.u d• C<;s !ro.-A . S . Carntiro da Cunha . ,. 
c J.. ccmmib~.:::: ,) à.e r ensõe3 c ordenad.cs, tend o cxa

m ü;a2o e. có ?ia do à.ecr0to ue 31 à o Agos~o 2e l8i0, 
qu~ c or;c~à.e il:.DS p::r..sã•:J a o ú ;eres à.o ex~i:J.cto 21" 

corpo de volun;s.:rios da patria João JcsQ Pe_re!ra de 
A 15urar, é de parecer que ~c edopto o scgum.e pro· 
jecto : 

< A. assemblé5 geral re~olve: 
< Art. 1.• Fica approvada s. per:.süo dd 36~ n:ensac!, 

couced.idu por decr6to de 31 de Ago~to 4e l81 O, 1" Jcac 
( ~ 2~• ~"'~ • n 

C:C vdGntario3 ela p:-.tria, invalidado em oonsequ-:ncia 
dt! i'~r)mento r~cebido em O;Jmb' te. 

< A:-t . 2.· Estr;. pc~ão será paga da data do mesmo 

« Art. 3.• Relogão-se as disposições 6ID contrario • 
.. Sal~ c~ s commisEÕ<:~, em 14 de Setembro co 18i0. 

-A. O. Gome.r d~ Callro.-A. S. Carmiro da Cu11ha. , 

Pll.IVI .LEGh) A F WIISDBA'CSEN, 

Lê-se, julga-ea objecto de dtlibersçãc, c vai a im
primir para entrar nu crdem dca trabalhes, o prtjecto 
oom que conclue o seguinte parecer : 

c Foi pre!ente .á oommissão de c:ommer?io, industri& 
e attes o requer1me:ato do Franc1 CJ Wmdhausen, a 

• I 

foi C:lnoedid>) privilegio para introdnoção no paiz de 
machinas para refrigerar o ar atmospherico e rt: b~ixar 
n tcmper~tura. 

animar qualquer ramo de industzia quanio sua utili
dade tsnha l!ic!o reconhecida, como já. f'oi pelo governo 
ro ?-"t'.f<'rid? decreto a. d~ que trats o reC~,uerimento do 

aoll~deração desta augusta cam&ra o se1!_uinte pro
jeoto: 

c A asse·nbléa geral resolve: 

c Att. 1.• Fica spprovad.e o decr4to n . 4,681 de 24 
de AJ,!osto de 18'70, que CO:l<:edeu pri~ilegio a Fran
oifoo Wiudhausen, para iutroduoçiio no p11iz de ma
chir:.as de sua invenção, destinadas a rofrigerar o ar 
atmcsohcrico c rebaixar a 1oemperatara Das oaEas, fa. 
brict a: navios, ato. 

< Art. 2. · São revogad.Es r.s dispceições em contrario. 
< Sala das oommistõ:Js, em 12 de Setembro do 1870. 

brinh!>.-Ff6rreira Lage. :t 

nEFOB.JIL\. ELEITCBAL. 

Lê -~e, e 'l'ai a i~primir, julgr.ndo-sJ cbjcc ~o 2.~ C.e
l ib ençlf.o os projectos n que se refere, o eeguinte pa
rc:cr: 

c .t.'._ commfr;siio cFpecitl <.>noarr~gadn do ds.r parecer 
sobre e: prc- j ~cto do refurrra da lei de d t içõ:l! "' prescn
tado p~lo :;r. cleput&co Pt.uli::Jo J cEé s~:m: s de Souza, 
mini&tro C.o imperio, e :i. qual fcrão ignslmcntc Fresen
te~ varies prcjectos de outros SrF. deputados, vem cu:!:~ 
pri~· St:U <levc:n·. 

< Ardua é s. tr.ref~~o pela graviàado dn rnateris, ba~e 
da ropre, eotução nscional, e a que m~i5 Fóle influir no 
d esen\"olvimcnto m onl e ms.teri&l àe um piiz livro, no 
g c•z::> àe15 't"antegcns à~J ~ystom::. rcpres~ ntativco. 

c Em thcec toào o f.J~tem; eleitoral, di recto ou in
directo, p(jl' ti:lfl'rngio universal cu voto osnRitario póce 
ser acait~.vel e produ;dr bons resultados ; ~ua spplicRção 
porém deiencis de muit&s circu!l:~tanciae e es!encial
mento àe sca (-xecuçco. A mt:ior ou n::ellor il!u~tração 
dos o·;oz a maior s lon:;crF &o dos habitalltcs em 
grnr.dés centro;; 0:1 om te:-ritorio limitado, a disp(;Jeão 
del!::::J FOr vastss e lo:Jginqllas t x:temõeP, s acç:ão mais 
ou m e;::,\Js cii!'tcta da autorid~~o -coc!cm influir d F.caz
:c:; ~;;nta para que qualquer Fystc:r,â trags ;;:;r.is genuina 
m li.nifeat&çã o da Yontadc z::s cionnl Da t·scolba de seus 
r eprescnts!ltea. 

< Póio s~r b::::n e:n u:n p f>iz o quo não sej a em Oõltro, 
c iDéi-Ci.a fôr,~ í-rocursr transplautar inr.tituiçõee es. 
tranha~ se m criteric e aprcfundado ex~me ~aa cir
c:n::.f. ~& ::lci; S . s~ a !i b<:r ds:lo política, diz PontaEe, está 
i:Jcloti::.ot>. I:;.<:n:e s.o rJc~nce dQ todo cs povos, c;ue pss
E~ir;;o o tEm:.o ele minorià.aà.e e d e tutells , a legiil~
çãc c:c~:.:r "l :~:?. pelo cc·r;.trario subordint:da, em c&.C:a 
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E!taiio, á diYersidade d2s oondiç!'les do est~do sod!il, 
de que ella é até certo ponto a. imagem. 

c O saffragio universal, qne Ill!.is se approxiaú·, do iacnl 
dõA scienoia politica, e qu~ ~ priroe:ra vi&tl pncco c!cnr 
11er o das!d.~ratum d«s socZcd~dés li"f'rCII, pci!:l imp::rtil o 
concursCI ,:c todo;; para B- ccn~;tru:3c;.:i.o, ~(, ;;.ferv::.ç·:io oa 
prcgreP,O CO grande eciti.Cl\.l E01~ic.l pede::-:}, tCr :\!0 f<:..
tUIO tl :mt:lhot CO~ ~jo, , ~'" "" .;"''·'•·-
stg;:;ci<>s, u::o ci:J~OS do B.-:.:.zil, ::::a.\ àG mun ~(i ' il.iffi
cil Eerf. s.!!h m&r qui! ~~;;j~ o que a;::e:sontt. n:rlhc:rca ro
sul~ào_s. <? sutfn:J-':i,o uui,erssl t-ó <!_e satiafr.z:Or r.,; vt!l1~i-

õ.ei"rcs intereE~.:ll d,\ liberi!ade. L>:.n.::om-w vs 0lho~ F;ra s 
Frsnç:a., uma das na~·<í. s m~iJ illu~tr~dn; e r.cii:Jn:,:àas 
em civilisação, c ver EC ha quü f.Ui o suffc~ ~io un(v..;rs:.l 
n~o tl:lm ~:ido senão um icstr:.;.~cnto de destruiçiio ca 
de decep~ão: de dobtruiç:io quan 2.o pela llgit,:çli.o col
lccava o poder pclltico nr.s raãoa da multidão, de c:e
capção quando ttlm serYido a r.nnullar u:J direito3 poli
tiocll em provcit? do poà.er r.bsolu~o, mantendo por u:nl: 
intervenção illnsorill da m-ultidão u:;:;a f<>l;n ·upparc;;.cia 
de ciirei to eleitoral. 

<A assem!>Ma conaWaiz:to àe Frsi!ça não s dmittio o 
suffra io uniferar.l. Na. ole~Q III n ~'' a <. r ,,_ d~e 
at:m do co:~servnr o poder p&so~l. 
~Um escripto :c:oierni~imo do Sr. Aubry Vitet1 txa

tanclo do Euirr<1gio uliivcreal, diz: « Chc:::e remarqua
blo, c'o;t la r.uohe c·est ll:' arti S."Yancé c'<st·à. dire 
ll FOrtion es ecteurs qut ev:cit pus quo tout llu

tre so tsnir pour satisfaite de la simple univcrs~lité d11 
VGte, qui a fria l'icioiP.tiv" d11 mouvement de té!orme. 
C'tst qne l e.xpérieZ2c<J tr.!o!Dphe à e toutea ks ilJo-
toua; o es qu en pt noe ea t u t&ts u syst me 

-.ctuel, il est impoS&ible de ne pas reooontttre quo 
l'applioation trahilõ le p1incipe, et que la forme lé· 
gsle da sufr.age déoaturo dana &a scurce même la. 
repre&ontation natíonale. , 

< Apresentsnao estia conéiderações soffre o suffrsgio 
univc;rsal, e referindo -se espocidmento á Fraoç:1, unico 
paiz onde elle c;;tá admittido pel:l legislação, n. com
missiJ l eTa em ti~b mostrar que ainà11 o systema que 
parece maii petfE.ito e completo põde de'x!\r do s:.t.is · 
fazllr ás aspira.çihs de uma nzção. E porqM '! O m €smo 
Sr. ~ub; · "Vi~et i?oum~e se de m_ost.ra -lo. P,rq~~ a 

, ""' ' ... 
a liberdade do voto: a a.dmhistração faa Yotar a ~ou 
capricbo todos os que estão aob suA depeni!enoia; a ad
ministração corrompe ou "iolcnta as oonsoien::iss; a 
admisistra~, detel'miaando arbitrariamet:to as eir 

ilo Estado cou~Hucion~<l, pela !Iolls:o.dn, pela Aust oia, 
Italia} e ain 'l.a per H cspa.ub.a e Pcrtugnl, antei ce s~r;:s 
ultimns revoluçõe&. 

cr O facto ã(l tantas nnçõea, gozan.Jo de U:l!li~ o~ 
::.:e:J.o~ liberdade, r.dmittirem em &urslcg iElaçúes o voto 
cenaitario ccmc-nstra,olaramente:qno nelJe e~xerg:::o , -,:!l· 
ti.ge::..s; o na vida tJr::,tic:l. de gt:s.ud.e r~o é O ez:: ~>l';'tO 
de ~u.itos, 8 3 não de qus6i todos. 

c A. Ing~aterra te-ve Mmpxe o '\'oto ce::.::.i<ario ; 
a Frr.::tçs, qry,:J.ào em li91 quiz pl~ntar o eystcl:l~ 
representativo, sua primeiJ a idéa, o:n ma. teria ê.! 
eleiçõel!, foi estabelecer coniiiçves para o cleitora2o. .;, 
primei:& cc:::n:r iSI!Ião da ~:stem!>léa c;z::stitni.::te ix:.ca:l!• 

biéla é!. e z.pressntar C proj~cto CS lei Eleitor~l , al~r::::l da 
o~.tr:.s C :)ndiçõ~s para pJ<.:or st-r vctE:.nt:l, cxíg;o o m:.
j:!; ~ I:Jellto de cor.tri~'"iç:!o igual :l tr~s ài' s d0 trc.b2lhc. 
~:;~€ad:. ::;cgund... co:::n:;i~~;:-,o, em. n~an t.ltcrou c~te 
principio. Até então, rliz: Dt~.ve:gier d 'R anrer,ne, n c· 
nhum ~ '~blieir,t:-. õo Fr:>.rc; :-; c'>:;:.~i~er;.v!\ col:".o ~irüto 
pi:z~,:r.l, z;-~;:.cc~lo c o:.:~ o h ·.~~<:~1 : :;; à.~ t 1o. r..:- o ~! ser 

t..: ..... ~.. ·l r: Y a (,:s ... nl~~l :.. cn .. r~ C.irel tCs Ol\'JF ) qile c a
nJ. <l._Yil p: . r,~ÍV~~~ <: CÜ:dtc~ p.:.lidcc.>1 li. que J:nvl::iD.:.\'Ii 
t:.ct;v.:,;~_ Conacrct t, cc-1lo~ ::r. do f!:.tlo Oij direitos à.o h~
ru<:m o cirâ~o Ele vete, cloe:lar,W!l qua .:::.t~ àiccito, ~T.. uHo 

os imp.rta:nta q~G outrcs, p~:r~o ~U!is vantE-
~cu~<, qü.~ndo EX~r.:oido pel>• igr:ors.nci:1. c.u pcb prr:j ·:i1.o. 
O propria C.azz-il!o Desmculins, cujt: lã i2éas crã.o c::.:-.lle· 
~~~a~ p~ r txtrom~das em t•~ dos os. ~Er.c.mptc~, que p:>-
O.lao mtcrcfliár !l. vonb:de da multlí1ão, cb•gou a pro· 
testar, ~ "ttr.i~aue que para desdi::cr-;~ õ.opoiB, · cont: a a 
aobe:am<t do nun::ero . o p:zreoh t ' mer a influwci·; d:1s 
mcncl experi~ntcs e"in<!ÕFendcntes nos ccmicic.s q':le 
tinhão d<! cll'gcr t s legisladures. 

< Com quanto grande ?PPOtição se de<cnvolvcs:c, qncr 
na f!Escm!Jlén, quer na 1mpr.:nsa e nos clnba, o p:necer 
ds oommiss:Io f oi aceito e foi. lei. Só maia :srde, ce-m o 
d e3cn · a n tcsl----
desastrcc, é qoe deixou de tXis:ir n exig1n:.:ia daccntri· 
bniçiio ?ara surgir o voto unive-:sr.l1oal cu aprare::to. 
Em 1817 reappr.reo1:u o oenEo com & !'leição dixecta, 

nra ainda em 18! 8 ~e r •t • 

luçüo p~lo Eu!f.r~gio univors:.l. 
< Sc.b a ro~t>: ura·,:Ziv do 1815 a 1E30, o no rcino.do do 

LU:z Falippe a F;enç" lavou ao llarlamecto t;dns :.~ ~ u:ts 
illustr:: ões da tccos cs maili:~s oliticos. E :::ão t:a 

ClXa.va. e gntl\.r <.outra. a. in!e::\'etl~o do g<~vetnc, o 
oontrn a axistocr;.cia t!.o veto dado ás classes meilias. 

< Gnizct, tsorc;vendo a respeito, diz: ~ Se o sybiemu. 
eleitoral de 1817 dea! p, arecea n.a temp.:Jstaae de 
1848, deu á Franç:l mais de t)inta SDI:Ol de t:m go
verno regular o livre, e du:s::..to tcdo este tec:;po, 
atraY6s d!ls :I:J <!d ~ ::~ç•s de dvn::ir.s.~~o àoa p:.rti·~cs tl 

do ab&lo pn Ln~o da uma revcluçãa, este r,y.;tema 
b~:~.~tou psra II:Hl.!ltOnÇ'ÜO da p~z, f :lra O deStlO"fdVi
mento d<~ 1;rosp~rid11d~ pub;ica. o Fa:a o Itspc:tc de 
. to doa c~ direit:;s le~us » 

< O ;:':r. C)D.Selll(";irc Pirr.cL tl Bueno, hoje visco:1àc 
• · , .... r e ircJ.o u .1co l':lZ!-

lciro, depois de cctabelt-cC:r (iUO, ao menos €m ti.Jcse, a 
eleiç1io àirccta ofl'eroc<J m!!is v:mtagoos o g:.rantias, por 
ser o r-y.stcma que d~ u.n~s fo~ça mor~l, ;:;ai?r iilâe
peniiencia nos deput-... cs, h~aou~;·Oii mt.Is cstrettnoente 
s cs povo~', diz q;;.e> nlé::n d.::~t~& v a nu gecs, é de oh• r a 
intuição qull ella cor.eo:ro podcrcEa~{:.nte pn.n t0rnat 
as eleiçõed m:~is liv;es, u ne,.:.raH!:'ar on àe:l:over tod11. 
a i nfluencia minil-teri.;l E r.c~rosc·e:ltn : << D~cdo3 oue o 
syst.-ma dn eleiç::o àiro~ta é adoptaco, à.·esce que o 
numoro o n ão s.s crn1icíli~3 d, s vot:Jntc;s ó qu~::::t 
t em d~ per Ei c:::co)h ,Jr os reprES( Dtn.Dtt s d.1 n.:.çíio, 
faz-so necessario quo cs~cs vct:>ntes, qne são VJr .is.
dciros eleitores, df_.,.tção m:.ior ~o:r.ma dv g::1n:::tía, 
sflm de q uo a eimeles· circu=nse&cci:t da m:;ltidão, 
sem prcpricdr.d.c c ecm lugsr não prcvslcça lob:o as 
for~~nu:~ quo comp:>cm n riq1:c::a do Est:>do o ~obre 
a intelli~c~cin, ql1o é qun~ t em o direito do t;p vet
Jl:l }R, roHmo prr>1 G bem c int~r::rs3 de t•;d~ s. 

« E ' des:le antão nec: fsnr:o q::e o v<Jt:n:tc mh ie\rc á 
aocicclnde urn~ mnic-r srgt;.ra:;ça ou r.o meuos fun
dada pres~n::pç:.io de rr:c:n:Jiilide, intrl! ige:::cia e in
t'!lroEsa p~ls causn nu blic:> ; é c<silc e1;t!!•1 n··ce~Fario 
combiniu." com. n;.ai ~ r rdlc:r:::io o àir~ito do i.Ddividuo 
CO~ O do. orde.-:1 S'Ci?.l, v·,;-::a <:.UC c~t~ C 2. libcrdnd.<J 
não sejão sacri ~!o: d.s .!> !itulo à.e dilutnr o vctn. 

< Estas :::ão as oon~i;ler<.çõ~ s que der:i<J 1.:a<;cimento, 
n r.s paiz~3 cru q ::e n f l 11ição di:: cts pr~::valo.ze, 3 0 
principio ou r~;;nbmcnto do ccmo t ldt:m;l " 

c A eleição in~;;eetn c.u por J::r:ivs ( :ti&te !Jojd nv 
Brnil e ~ Nor,Jef!:s. A Fn;nça, Ecs~snhR e PNt!lgll: 
):l. a ti·•er~o, I!l&.! sbr::niio-a~rt.o , ccmo foi dito. , 

< Este q::asi isd-1mento c!:! c;:.te ~e acha o B:-uil 
t en io a_ ddçiio pt r ~t:í.o;;, d.c:_e pc_r si t6 de~~::-:::i ::.s.: 
u=t~ ~~cr ·~=-oa t m o~ce=: ::;. fÃ; t:·lí! cc.s-~ppr.recer 'f 

c A eleiç3o i::ldircctn E~rve eep~ci~ l mente p;,z ::\ c-; 
psiz:! co que li ecaceç:io àoe povcs ainda não o~tá 
feita, e frJ::1-lhes a ill-c~tração ne::cnaria. para bem 
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compr2hender os dev~rcs quo têm 11 cumprir, quando 
ae o~ fs;: concorrer psra a t~oolh11 dos legisíadores. 

• No Brnzil outro não podia ser o •y;!ema, quando 
em 1822 f,,i decretad5; :.l convocação da cm,tituiute, para 
onja elti•;iln fodio promulgah·s as inotmcçõJs de 19 de 
Junho do u•estto anuo. Estr.s icstrncções são 'bastantes 
pant mostru1' qunl o estacl.J C.e n.m1ao ~a.iz nes::a época : 
eis em poucaG pnlavmo b roo3o da deição: Csila paro
chia <3.av!\ um El&itor por oacl.a cem f(lgcs que tiwfsa ; 
o ps.rocho determinsv.o; o numero dos fogos. V ot&va 
todo o· oidBilão casado, o o sdteiro maio; de 28 annos, 
que :r,iio fossG fllho fami!if\, com tanto que tivesse um 
anno do J:Esicbnoi&·na paroohi~. As qualidades do vo
tante erãJ re,.J~n'J.e~Jid.tw no t~ctn aa·Yotação pela mesa 
paroJhial, qu<' cornpu;,ba-se d0 prasideLtJ da camara 
municipal ou vereador, que eervin de pre~idente, do 
vigel'io e do mll.l5 tres ou oinco ~eéretarbs e ewmtado
res; 3egundoa irnport.aucia da pa1·ochi11, os qúnes erão 
p:oposioJ pelo presidente da mesa. e approvl!dos pelos 
c1roum;tautes. 

«Nos tempe·S patriaNhaes LãJ so odgiria.nem mais 
nem •menos garanti~s I 

• Em 1824, depois de jorada' a oc.ndituiç~o, tendo 
de prócéder fG !la {n·imeiras eleiç ÕlS das ouiÍ]aras dos 
deputados e_sene.i!orea, baixárão r-s ir.strncçpes de 26 
àe Muço ·i e l 824, Subsiatio quasi o ;mesmo processo 
de 1822 na oJ·gani•P-ção das mesaa peroéliiaee, soíl'rendo 
apenas wodifioaçãô e<senoinl o que referia-~e,ás ocn
diçõeR Bo voto, que farão limitad•s segundo as pres
oripÇOÕ6B dos arts. 91 e 92 dn <ronatituição. . 

<·E:. tas in&trucções vigon\1·8.o ~<té 1840, e beni poucos 
f ;~ão os abusos que deriío·re, p!'iuoipalrnent~ attenden
do-se á Vrga margem que lhes pra~tava 'a extrema 
confi~.JJça depositada nas mes~s puroilhiaes. -

< As eleições de i 84(), v lerão infelizmente ,áemonstrar 
que cs inatrncçõe~ de' 1824 não 'g;rantião à liberdade 
do voto: a aommiBsão n.ão e.htrará nem na dezcripção 
nem no exame dessae elei)!õss, bastür-lhe-ha consignar 
que forão taes, que 11 M.m!lra doa deputados, filha 
dellas, foi previamente disrolvida !l'. 1 de Maio. d.e J 842, 
e que a 4· ileso e mesmo mez novas imtrucções eleitotaes 
appa1·eoião, dando mais garantias aos partidos pditicos, 
não <Ó Da forrn"t;ão das Ji~tas de qua'ifioação por uma 
junta composta do juiz de psz; vigsrio e imbdelegado 
da paroouHI, como na organisação da~ mesas, cujos 
membros serião eleitos por 16 cidadãos tii·ados á sorte 
d'entre os elegi vais-da purochia. 

< O cxeL"lplo de 1840 foi fatal: as eleições de 1842 e 
U44 -forão fortément~ &causadas de intederencia inde
bita d' govtmo: em ambos ps miniaterios que as tinhão 
presidido, dé o piniõts politicas inteiramente oppostas, 
ti-verão grau 'e maioria ou a qumi totalidade na oamara, 
Eendo qne na ·ultima estabeleceu-se infel'zrnenta o ter
rível iibueo d;;e àepuràçõam, 

« A camara oleitá em 18li dctmi o pc.iz coní a pri
mBír.a lá de ,élo!çõzs, .dand·J sos parti·:los toda a g~~.. 
·rmtu'l qne pnrecra pcsmel, fnzeudo cc·ncorrer para a 
orgttuisaçãl;i cla:l me~as. parochia~s a maioria e .minoria, 
esLbeleceudo t~ses aegnasp~ra as qualifioações,creando 
reC'!tS ;a qu9 paYec,ião OIJ mais dBaazes, e finalmente 
eleviindo o ce üó poto poder ser vdante, a negando o 
vct? ~~,r raças c1e prlít, que r,té então vot .vão arregi
meat-.-.• aa. 

< A> int,;nçõss dalrgislatura~e 1845 a l817forão sem 
duvidti- ;;s m: ·,Jhr NB, ml!s os results,dcs uão oórrespon· 
dérão. a ~ss•s _intmçõe~ . ..;Pela lei de 19 de Agosto de 
1~46 ror;w_Jmt,.sas al?1çoas de 1847, 1819 e 1852, todas 
eLns com rgoaes elfntc•, todas aocusadss de fraudes e 
violenGias, tc:.das .dizendo- ~e feituras do governo. 

c Em ).855 revHSil·se um pxojecto de 1818 ;,-.oabando 
oorn a elei9ão por provincisa e creando distrÍotos elei
~orse~ ?.~um só d~put!tdo. Sob a iiofluenciá pcderoon do 
rllnstro marqu ·z ae Paraná, de SQUdosa memoria essa 
p:ojeoto po.ssou n•s duas camaraa. o fd ld nesse 'moa· 
mo. ~;;no: t~~s ~ ,rão porém, oll se~s resultados que não 
reue.w á \)tnnem; prova A propna camr.ra · :!nba d<ssa 
lei, .modificou-a alargando os dietxictog, qu'e em regra 
passárão a ser de tres deputados, 

• ~m ambaa erosas·reform!U! maiores ga'rantia~ derão-se 
aos ou!aà:ãos e á3 opiniões · qtür pleiteavão as 'eleições 

·'procurou-lia cortar· portodos os abnilos'loónheóidos, e á 

par àali eleições por distriotoa oreárão-se aa'inaompa
tibiliclades. 
~E q'!lalo resulta~!> 'f Clam[\:ae hcje di~ memna ma

m}ra que ~nte;, se nao com ma~or fo,ça. De boa oa de 
ma f~ attnbne·ee tuào ao govAI':no; ae em 1857 e 1861 
a!wms merohrcs da opprsiyão :s.pparecêrll.o na oamara, 
d1oae. se que tra pürque os miniaterios a~sim o tinhão 
qno!'l~o,, que er~ i~ao. devi~o ora f• !oncili~ção1 _ora ao 
cqurhorw, ora a partilha nas pr·JV1tCla3 do lmpeno que 
entre ai fazião cs miuistroF, ora Jàuitlmente que era' pela 
pnlitica geographioa, que pratÍ!li\Viío. , . 

«A commis,ão nãoal)o!:npmhaintair~mautees5esola
mores :na p;wte entque to.dos om males são attribuidcs aos 

_ governos, mil.5 não pó1e deixar da reoonh~cer.,qne jus
tas cv.nsae €Xl&tem para desejar-se s&hir deste estado de 
c:msns. 

« O q·1a em 1822 foi uma necessidade tonÍa-sa hoje 
um n:al. _ _ 

• Em um pai;~; inteharu(nte novo, Sabido quasi que do 
systema ootonial. para o da l_i,be:r.dade tão iímpla, como 
a que é garantida por notE a constituição; falÇando ao 
pDvo não s6 o traq,rejo, como ninda 9 OOD;heoimento 
dós mais comesinhos principias do. syete:ma representa
tivo, qu9 ia vigprar, €) à que era cliama,do s,em preparQ 
e sem luta, neoessario era entregu aos mais oapazes a 
d!re~çãq dosn~gooics e interes$es dl\a iocalidad~.~ A elei
çao lztillrEota presta-se a talreoultado, .fl efleativamente 
os homBna bons ou os mais ricos tomárã~ ·~' s1 .esse en-

, cargo,. e não. RÕ .didgião como fa:i.ião tudo. Esses ho· 
mens bons erão cs ouvii!ores,,cs juizes dá fóxa, .. os oapi· 
tãc.s-móre~ e p~ vigar~os; as t~!!(\!çõos ooloni~e~ davão
lhes deordrda rufl nenc111,. que contrnu~w .. a. ,pr~p.onderar 
~mquanko novas lei~ n~o lh'~s tirárão para, d~r !\outros, 
e ~~xquanto, oo1n aorganisa,Qiío. dos •. partidos não se 
cr~ár~o noyos ip.tere~t~s e :JlOV!\8 sªpirações.,, ., 

~ ~ faoto da direayao. de nlgan~ continú.ad'\ mesma 
ma,nerra, mu.dou npenua a denominação. dos Q.ir~ctores. 
J!oje, .. níio ha uegit-lp, é a p:licia é a gu~d!I-I:l!liOional: 
sao:.as Rl}11R_!I de que. os,par-trd?s JançãoJ]laQ psra vencer 
os ,adverss~rps. Dabr a. Ileceas~!j,!;ile d.as reacçõ.e~. 

•i. Il!lbeorl_:orá, o go~exn9, qu~ iieixarllllS.II!-ão~de seus 
ailxersarios taQ poderosas alavancas:, s.erá illf"lllivólmente 
_de!.;ro~ad"op'a~_ el~ições, e ficará em minoria no ramo tem
por~rlo ~a .r~presentr~ção naoiol\al.,. , . ; . . .. , . , 

~ Anaoesal~.r,de, porém, l~va-oaentregar as pvsiçõ5s a 
seus adeptcs, eJahivem,lhe a vict~ria •. ,. , 
. • Não sa grite, pQis, ():q,Íltra, 'o goveruó.: elie.,qp~ra por 

ÍOl'Çl!. ~il :qecessid~de dos !!OSSOS 00B.t!lJ;D8S ;e eru.:grande 
pa~~e n!l no~sa legi~laçik,. Pod~!!! OI(IP.il!istro$,, podem 
os ,p':_eslil~ntes. das .provinoias ,i(eEeja,r_ que ~~~ja. livra a 
el~.~-çao,; as ex1g. ~mpns do partrdq.' ~.s l_Dfl!l.· e.noias ~ccaes, 
n~(,i lho. ooUBentir•õ. Ser-lqes·h!l posm~e,J, em.um dis· 
t~I<Ito_ou e,m t,uaa pro-víncia, dar a viotoria aos.adversa
noll• m~s s.er~ pelos mesmo~ ~eio_a . por q~e a$, àaria 
ar~ am1gos, 1sto é, por melO ne rnfiuencl~ da looali~ 
dade. . 

f Tem s~ clamado c.ontra a policia e 11 gunràa 'nacio
nal, e ped~m-se ref?r~as. Nem a lei ªe ·3 .de D~zernbro, 
ner,n a ,a a gaurd~ nsc;onsl, aqtorieiío o~ nbusqs, que em 

. nome (cel!~s :7e (e n ~!\d.(); .reformem liS oo:no quizerem, 
:tr.as conserve-se o mcentmJ, q~<e _é a elew.ão .que os 
abusos. co';ltinunráõ .. ljrão. hn mínistro nem p~esidenta 
qut.l. ~utome .as ~olenciss e P.~, fraudes de !fue ,temos 
no1;wra: mas rnfehzme)lte t;)las uma, ou o:utra v<z têm 
6id.o toleradas pela ~ictoris que nas eleições lhes pro-
me.ttem · oa perpet~ndrrcs. . . .. . . , 

·1 A li~eraad~ na eieição é, p'ois, 2 primeira necessidade 
nef11te pril.;,~. ·.-.- ,;., __ .. . . . _ .- :: _ •. -= :~i _ _. _, 
, . f.{>. o~mm1~;;a~ fra.no!llX\fli!te propçria 11 eleição. c1ireota 
c,GllSIFBnfl. se nao tlvesse d.e , a.ttender. :;te~ ha))itos da 
nol,lDà população e aos· direito~ de que ella e&tá ele 
po\lse. . . .. ,.,. .. ,_, , ,, 

•,• O pr0;Jgnto ào. Sr .•.. d~pntado Ps.ulinq dej Souza 
on,•a .o voto dire~to Cellí)itario, pom q~ eleit.ores. d,e pa
r?<,lh:a nomeados . na ccnfomndade, na legialaçi\p em 
Vl~(,O':_ faz conoorr~r, p,os collegics. eleito~es, .p!!>ra a 
el~1r;ao de deputado~, Hinl'dQrese m.emb,ros i! as assem
hl\'>S pi(ivincia% os; çiá,aa,ãoá i!jsarjP'J:.os e!Jt li~taa1 elei
tor:aes, P.Ot)lrc'oesso e·specral, qúe rstiverem Íla5 seguin· 
te~; Oll,~JQ?,.e~ _: ' : ')·.,, ; __ ,, '• ~- -:J _- : .,_·,- ---, .. j , rr,,-,_A j·..,._ 

.< l ... Po:.cer se.te1a~tor, nos termos do árt' 53 da lei de 
19 M':Agosto''C!o 184.6'. · · 
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< 2.' Saber ler e eaorever: 
< 3.' Ter pago nos b e> unnos · imteriores imposto de 

habitução, cujo rendiro linto lóoativo anitunl não seja 
inforior a 9ôOfl na côr ~o . a 360$ nas capituea 'laa pro" 
vincias do _Rio de J aneiro, S. Paulo; S. Pedro do . Rio
Grende do Sul, Bllhia, Pernambnco, :M:aranhíio e Pará, 
8 2408 ngs outraa cidades, e .8 1208 ncs mais lu
gaTas. 

« 3. • I ndependentemente do pagamento do imposto, EC 

não estiverem coro prehendi·ioa nas t:s;cepções do 
8~t. 53 da citada lei : · 

« Os clerig~s de ordens S!lcrns. 
< Os officiRc~ de pat{lnte do e:r.croito a armada, sem 

distincção de aotivos ou reformnrlos. . 
« Os grsduado,s em qualquer d•s faculdade do Im· 

perio. 
e: Os doutores e bnchareis forumdQs em qu~lquer uui

vereii!o.de ou .aoademiD. estrau.geirn, oorop~tentemente 
habilitados pari\ o uso ele ·sc.us gráos no, Brazil. 

« Os prol'eéores de inatruoção publica primaria, 
aeoundaria .ou superi~r . 

• OJ nreacloros e os juizes d ~ p~.z . 
« Ar1 nntag~J;~B, da o;:eação de•t ~ s eleit Jre~, a que a 

oommiEs'iio não duvidará cha:111ar jure 71ropr·io, acei
tundo a exp;essíío já empreguda,. eiio obvias. Tomará 
8 el;,ição muito mais livra, oreando. u ma ela' se dll elei
ti'Jies independenteà do govemo, ~.<ugm~ntando o n ume· 
ro dos eleitores que serão mGno3 infiue~ncindos pelas 
autoridadGs ~ubalternss _da .l0calidade, . e finalmente 
fazendo C OU Correr para . R , nom~ação doa deputados, 
senadores e membrcs i!Gs ossembléP.S provinci~es; repre
se.utantea de todos oa purtido~ . 

<Na divisão ile.s ci~Es 1a deEtes n':1VOS eleitores atteuileu
se á proprisdade, á il!uatra9iíP . e. <o elemento popular . 
_ < A hRse que procurou o projooto para a .rer,reéeiltação 
da propriedade é'_ a unjoa .que hoje se póc..e adaptar. 
Não ha no Br~!1lil imposição .direot~ que Fbranja todss 
as olusses da sooieàa de, a unioa. é o imposto 60')l'e o 
valor lo·~ativG da oaaa de habitação . J á se 'àisse que o 
oanso era muito elevado, mas nbilixar além dos limi~s 
do proj e c to seria prejudicar inteiramente na suas van
tagens. Pó da parecer, sim, que a proporç.ãe. estabelecida 
no projecto não corresponde D!l.. spplioação á verdade. 
a.os factos, .q~e o censo matcado para a c6rte seja baixo -
em relação ao das fovoaçõe3, que não são cidades; .que 
ihRj ~ injustiçll. relativa na exigenoi!l do .psg~n:ento do , 
amp c'sto sobre valor locativo de 24.0H para t odas as oida
ses, quando estas entre ai diversi ficão tanto em condições. 

. em mesmo rohrir-s~ a 11.busca qne moitaa arsembléaa 
Prninciaea tê:n praticado elevando qua~i todas na euna 
Povoações á oategorh de cidades, ba~tarl\ lembrar que 
~~~ província do Rio de J uneirf;) a cidade de Campos , na 
a Bahia a da Cachoeira , em S. Paulo as cidades de 

. Santos e Campinag, na prcvinoiu ele S. Pedro a cidnde 
do Rio·Gr1mJe, e assim m uitas outras, não se podem com
Parar ao maior llumcro das oidud.Gs do interior, algu:nas 
bom deoedentes por ciroumat~noir.s es peui11ea. Talvez 
oonvieAse tambem estabelecer alguma diffe;ença em re· 
!ação á habitação naa cida'dés e nos onmpos, pois em 
regul'. a5taa são de muito mencs valor que aquellas, e no 
entaut() seus moradores não offereeem m"nos garantias. 

« Se alguma modificação, porém, se tornar neoessaria, 
modificação qne em nadaaltera a idéacapitd do projecto 
8 commissão reserva· se pnra apresenta· la em 2' dieousséo, 
á vista doa dndos estutistioos que hão de ser apresenta 'los 
á consideração da oamam. 

< Nas ocnferenoiasqU:e com a.oommi~uão teve o illus· 
tra.do a.utor do projeoto, ileolarou S. Ex. que não lhe 

• tinhl!. escapado a oouveniencia de obter do theaoure. nn· 
oional, se não urna relação espeoifioada do9. OQntribnintes, 
pelo menos do total das contribuições em oade. provin
oia , e se fosse possivel em onda munioipio, &fim de 
poder-ae calouln1~ qual o nun::ero de cida~ãcs que est1rã~ 
no caso de s~r eleitores e qual sua di~tribuição; mas 
qn~s não tando·as poilido obter , como procnrárr., tinha 
dedo as ord r-na neo"S91l~i'~. s para qnc na sessão vindoura 
estJ.vesr.em ell:· s oolnido.s, e pud"ijB3m ser prcsonteJ á 
camara. Adiant:~da, em:~ o v::-.~ a sesfiio dest~ anuo, ne· 
nhmu inoon'!'~ni~nte b.a na derno;:a . .. 

« T~m-so deu~oi.na1h> de aristoon,tas u er,teG eleito:ao, 
Cenfhú'M.nào·:J-3 Ulif' im O i;Jl'"' • jo~t ,) lJO ~ cr.e "'; i' ll ~ pa:z nmr, 
nova e verdadd~a c,rir,tr.c,~cia . Ni\c ~e l~mbrão on quu 

n!sim penBão qne mi toc.rsoia eem~ re foi cbemuda· a 
eleição indireota, c que os r.ctnae~ eleitores não :ahern de 
outras classes do cid"dãr:s de qno aqu<Ji ss a qtt e per
tencem os eleitoreJ jure p>·oz,·ío; demd,, t;u:m aimp!os 
l'Ofioxlio b::,st>< pam rcepondur a e;ts o;vs ~ra : s" é a ris· 
toot•ata o cidadão quJ no Bmzil p~f~!' il.c &luguei de casa 
80S men!aes ntt côJ:te e l OS a 30S em to,!-:; o resto do 
Imperio, for~a é ooufecs'-r que temos u rca :·.risto •Jradl! 
muitu n:.rmerosa , n.13s rn nit 'J democrrttit:edn.. 

< Attemleu o prc-jeJto á i!ln>.t t·cçil" , dRndo" <1 i;eito de 
voto at a clerigoo, •wn dfi~ia"s de pute:n t~, no~ g rndua
do;; nos faouldndea elo Imperio, Rrs doutorea e buch .ueis 
form~.ào.1 nu cs~rangeiro ~ mss h~bilitudoa a ns :~.r de seus 
gnlcs TiO Imperio, e nnalmante . ate pr o!esot•res de ins
trucçlío publinn nos diil'oreutos grár.s. 

< Oll'erccer~ü e'las choscs suffioient.e g ;; mnth i!.e i nde
penilenr·in. parn bem ~x~rcer o direito i! o 'loto ~ Não ha_ 
ncc•JssiiiRda de rl ~ruouotm-lo: o que vemos, o Que e.empra 
virn,o'!. n~ nos~.a sociedade, rGspond~ cabalo:;eiite. A op· 
poBIÇRO om t;!ttoa os tempos, rle todoB oa pa;;ttdoa, o.limen
t ou-so principalmen te ne~aas olasoea, onde p 1·e~omina a 
illustração, qqo por si oomtito~ um pati'iroonio, m ais 
certo e du~"vel que oa bens de fo1·tun!l. Entre es;as 
olesses slgm:ilaa.ha cu~as norr.e~ções é!ejlF·ndGn.l ~o. gc
vern -., mas em o,:·ocas mclct0rm1nadas, sob o itounmo de 
todos oa partidos, o em todo o~so as nome5ÇÕ•JB sã~ em 
sua maima pr,r to para empr fgos vi talloíos, que tomão 
oonseguintemente os Cl rgos indepfndent~s . . 

«.Fazendo eleitor?" ()S juizes. de paz e oa vereador~s, o 
proJ eoto teve em VIsta f•zar 1gtwlroent~ .concorrer. os 
que t8m a con5agração do voto populnt' ;. nem outra 
razão ha ou póJe haver pari> tal inclusão. 

« Com estes eleitores j twe proprio pÓl•3 julp;Rl' se sem 
duvidn que e~t >l'iiio sati~feitns as exigenoiua da r.:forma 
eleitoral, maa o ·projecto não.qHh r.c~bar oom· o clei
torE<do exi1tente, para o quel concorrem todos os 
que são qu•li ticados ~:~as junteB p:;~ r0ohiaes. 

« A legisla ção vigmts exige diversas ooD.dições para 
ser votant~ , e entre olha a de ter 200$ de renda liqui
de, pela ulte.:ação que a lõi de lBHí fez r.o art. 92 
art. 5• da constituição do Impe>·io; mna a ~e.\'<lndo é 
que á f JIÇ!l de abusos as qualiflc~ções :h oje ~; 6 r-. ttondem 
ás convenienoi&s de partido e nada maia. ExiJ!!le-se nlio 
o _que não- tem .a renda, mns o ad>e1·aario c~m que 
nao eo conta. Os recursçs areados nn lei não têm pro· 
duzido infelizment-e r.esoltado algum. 

< Se na qualificsções tivessGm de cont-inuar como até 
ngo~& , E e não fosse o eorreotivo doa eleitores jw·~ proprio, 
a oommiseão duvid~>: alguma t eria em p1·o~ôr que se 
nonba~e.e ocm o~ elmboree de paroahiil, nté ;:wrqne real 
benefiCIO se fan a tis claeaee menos filVorecidr, s da for
tun ~ , so a_~ clíspenoas~e ~e oouco:·rer para tiS el~içõ , s .; 
maa aoredloa a oomnu?.sao que hao de m~lb.orar muito, 
o em to<lo o case oumrra at tenrlor ac· ~ qn~ r, Gtu Rlmente 
pode~ t.er .voto, que é a. ml!rsa g <:rel dos ciih;iJãoa, pela 
mtelhKenom que tem v;gllndo quanto á ~xigenoia da 
renda liquida. 

« A oonaurvaçii·, doa actnaes el6itorea tüa t odo o prG
texto ás qudll:a~ doa qr1e de Gutro morlo km~utsrião 
a sorte dus que niio têm um t itulo litterario. nem ha
bitão oaaa pGr que pagu~.m certo imposto lom:tivo. 

< Diz-ze, porém, q 'l.e,conoorrendo estes eleitora~ de paro
chia nos ool!egioo eleitcraes oom os elr.i toru• jm·e pro. 
prio, que· serão· em muito m~ior numero, fi ~ 1urlõ nquel· 
Jea nul!i5cr.dcs. 

« Niiu aa pód.e affirma1' quo em todos os col!egioa os 
eleitores jure proprio serão em maior nv.mero: nas 
grandes cidadev é quasi cert~ que acsim aoontocerá, mas 
não non pequeraos povca•ios do interior, oll!le 'aatural· 
ment@ se equilibraráõ Mos, ainda qnaudo por tucia a 
parte Eejiio em maior numero, seria preo~oo que todos 
esteb eleitores ju1·e pi'Oprlo peusassem de r·.r.J só mod.o e 
fossem ad.verilOS nos eleitores de paroohia pu~a l'ericê-los; 
m&s inteirmnente o contrario é que s~ ha de dar. Os 
el~itor0s jure 1JJ'Oprio lião da snhit• de tot:n& o;; pnrtídoe, 
hãJ de repl'e3entar t·Jihlfl as opiuiõ.1s e t~.do3 os inte· 
reaF.fS e a~ partq del!~~ hão de sohal' apoii' os aleitor.ea 
do par(IChl~, de mt~nelm qv.e ostoe nnnc;'. a> Mharf.õ 
eó::~, re•.!do moDmo . provav~l qtFJ encontrem-se cmn oo?
r?ligionnio~ J!Il ffi".Í?l:.. nu u,ero, pois .eu< r egra, u aer 
hv;:u !·: vot :,çao, a ole1gao uo pam r:h in ~· w•m ·.•:Hch:!t':.Í c 
pcnsr,.ment·.; dP. mP,ioria elos eleito: ea j tn·e prcprio pala 
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nnfluGücia que eat!s nrfo d~ixaráõ de ter na assembléa. 
parcc3.irll. 

<A aoncurrencia i!os fleitoreojur~ propri>ha de nul
Jiccar, sim, em grande parte os abuses s violenciaa da 
actual eleição; pois deeapparrcerá o grande interes5e de 
1'enc,,r a t~do o custo quando bouv,n- certaza ela c1ue os 
eleitores de paroohia uão d<eõi,Hràõ <Ó por fi do nml
tailo da eleição &eoundaria: este >implea correotivo ha 
ile minomr muit0 o soffrimento das claEses menos fa
vorecidas, que entretanto não ficãa privaB.aa de dar voto 
a de concorrer para a el•Jição de seus representantes, 
quer gernes, quer provinciaes 

< AccreMe aind& que não são os eleitores de paro chia 
na nnicoB represtntantes da ma,sa geral dos votantes. 
São t1mbnn os vereadores G juizês de paz, oujo numero 
b!l de ser cr,seido, e que, ~e tem Tato, é por terem mere
{)Ho a confiallça de Beus co-psroohisnoa. 

< O argumento da confusão do &ystema, direoto e 
indireoto, e a Pl"omiscaidade de dua• olasFes de eleitores 
no mesmo oollegio, não parece de gmnde peso. Todos 
os ilepnt!ldos e cenadores são eleito.s po!o mesmo modo, 
isso é o e:sencial; não ha representações diflerentes, 
ilomo aliás clã:-ae em outras nações. 

< A Ingbterra tem em EURlegislsção eleítoral diversas 
1epresentaçõea, inclusive a das universidades, e ainda 
ha pouco admittio a das minorias apenas em doze da 
~nas circnmsaripções. 

c Em ''ista das considerações que deixa ~xpostas, 
acredita a oommi!aão que nas a~tuaes circumetancias 
do paiz o projeoto do Sr. deputado Paulino José Soa
res de Souza consulta todos os bteressea, respeita todos 
os direitos, e sobretudo offerece duas grandes van~ 
tagens: 

c 1.' A de tornar mais lívre a eleição, e conseguinte
mente mais legitiGoa arepresentaçãJ nacional. 

< 2.' A de libertar a gtanie massa dos cidadãos, prin
cipalmente os menos favorecidos de fortuna, da oppres
~ão que soffrem das autoridades subalternas por amor 
do voto. 

< O projecno apresentado nesta oamara, e que esttí. 
assiguado pelo Sr. Souza Carvt~lho e muitos outros de
putados, entre os quaes o Sr. Pa ulino de Souza, e o 
proj ecto offerecido na sessão do anno passada pelo Sr. 
Pereira da Siha, oentêm disp0sições quasi identioas, e 
o meomissimo syatema que o proj ;cto que a commissão 
acaba de examinar. As pequenas alterações que exis· 
tem saltão aos olhos, e podem ser facilmente apre
ciadas. 

<Um novo .sy.-tema, a que seu autor, o Sr. João 
:M.endes, chamou do <j_Uociente, foi ultímammate apre-
3entado e igualmente com os demais submettido á con
!ideração da commissão. Nelle procura-se dar repre
sentação não já ás minorias, como alguns pretendem, 
mas á3 fraeções do corpo eleitoral' que pcssão chegar ao 
numero determinado pelo quocieate. 

< A idéa capital re11liza-se pela maneira seguiate : 
dividido o numero total dos eleitores pelo numero dos 
deputados, senadores e membros das assembléas provin
cines a eleger, estabelece-se o quociente eleitoral; assim, 
por exemplo, se em uma provincia houver ;r,il eleito
res e fo1em dez os deputados, cem votos será o quocien
te, e será deput~do quem alcançar aquelle numero. 
Como, porém, votando cada eleitor em um só nome, 
seria não só provsvel, como quasi certo que não se 
pudessem dhidir por fracções inteiramente iguaes de 
maneira a todos os eleitos terem o mesmo numero de 
·votes, cada eleitor "i'ota·em certo numero de nomes, se
gundo o numero dos qne tiverem de ser eleitas, centan
do-se apenas para a primeira apuração o primeiro nome 
inscripto, deolnrsndo- se desde logo eleitos os que tivessem 
ebtido o quociente, e passando a completar n~ segunda 
serie de nomes os que, comquanto mais votados, não a ti
verem dcançado na primeira, e assim por diante até a 
ultima. Para conseguir-se o resultado d6St!\ apuração 
é preciso um trabalho longo e diffioilimo, é para nada 
tirar ao merito que porventura possa ter a commiesão 
repetirá as diversas regras do processo da apuração, taea 
como na aprssentou seu autor. 

• § 6'. O processo da apuração será o seguinte : 
• I. Contagem doa eleitores que concorrerem B03 di· 

"Versos oollegios; e do numero total dellesrepartido pelo 
i! os deputailosgeraes ou provinciaes a eleger, ou po;r t~es 

cidadãoB que devem oomp6r uma li~t~ senatorial, ve~ 
rifioar-se o quooient~, desprezE da qual<j_uer fracção da 
divisão. 

< II. :Mappa da votação parcial de cada collegio, 
cedula por oedu!a, F-egundo n nuroorsção dada a estas 
nos oollegios e por o asses de votos. 

• III, Quadro da scmma total doa votes doa canài
dotos em osda classe 

< IV. Relação dos que com os votos díl primeira 
c: asso ou da púnoipnl classe npurada obtiverão o quo· 
ciente dos que excedêrão, e elos que o não obtiverão. 

< V, Relação dos eleitores que exc0dêráo o quocien
te ou qne apenas o a'cmçárão, desde o mais votade até 
o que o h ou Vtr sido menos, e numeração delles. 

« VI. Relação das que obtiverão o quociente na 
classe principal immediatamente apurada, e que devem 
oomplota-lo nas outras classes. 

< VII. F01·msção àas turmas dos que apenss obti-· 
verão o quociente, dos que o excedê!iio, e doa que o 
não obtivetão ; com a declaração doa votos super finos 
quanto nos se1~undos, o dos votos deficientes quanto 
aos ultimas. 

« O.l que apenas obtiverão o quociente, formará 
oada um sua turma, dGnominada ~~p~eial. 

< Os qne o exoedêrão, formará cada um sua turma, 
denominada geral, numeradas eatas turmas segundo a 
maior votação de cada um dos eleitos. 

< Os que não o obtiverão, formaráó todos uma só tur
ma, denominada sub1idiaria, começando pelas oedu!as 
dos mais votados até as dos menos v c bdos. 

< As turmas esp~ciae1 g&raet bão mappas, em que 
agrupão-aa por olssses as votações das cedulas, enjoa 
votos de primeira ou da principal classe apurada farão 
dados a cada um das cBndidatas eleitos. 

< A turma suõ:iàiaria é o mappa em que agrupão
se tambem por classes as Ntações de todas as oedulas, 
ct>jos votos dl\ primeira classe ou da principal classe 
apurad.a farão dados aos candidatos que não obtiverão 
o quoCiente. 

c' VIII. Relação dos que não oompletárão o quocien
te C()m os votos colhidos nas turmas gera~1, e que devem 
completa-lo na turma subeidiari«.. 

< IX. Relação <los que completárão o quociente na 
turDaa subsidiaria, e que devem ser levadoM á relação 
V ; :e dos que o não completárão, oujos votos oonsi
der~io-se perdidos para tornarem livres 1\S respectivas 
oedulas. 

< '§ 7: Os prineipios reguladores são : 
< I. Ha tantas claeaes <l.e votos quantos forem os no

mes que cada cedula deve1·á conter , o primeiro voto 
de c:ada eedula é de primeira claBI!e, o segundo de &e~ 
gun'ua, e assim os outros. 

< II. O voto de primeira alasse prefere ao de segunda~ 
o desta ao de terceira, e assim em diante. 

< III. A pura dos os votos de primeira classe, 10ão de-· 
olaudos eleitos , Mgundo a ordem da votação , os q.u·s
honverem 'xcedido o quociente e os que apenas o hou
verem ~lonnç!lilo. 

c' IV. Os que não o houverem obtido serão relacio
nados parn o effei\o de , guardada sempre a preferen
oia 'do mais votado no caso de oompetencia sobre o voto 
de uma cedula, adjudicarem a si os votos compl'\l'men· 
taras obtidos nas outras olae~es, apenas os precisos para 
formarem, com os da primeira ou da principal classe 
apn'rad~t, o quociente. 

< V. As turmas espeoiaes Lão dão voto algum com
pler,tlentar, e eiío consideradas esgotad!ls as ~espe~tivas 
oedulas. 

<<'VI. As turmas geraes dão apmas os votos super
finos, ou excedentes do quociente fix!ldo, 

c VII. A turma subsidiaria fornecerá votos comple
mentares só depois de percorridas por todos os can ~i
datos concurrentea , segundo a ordem da preferenoia, 
cad:a urna das classes das t1wmas 91~au , guardada, a. 
nu!lleração destas, de sorte que não se passe nas voto.<> d~ 
um/'1 classe nas mesmas turmas g1raes sem que cada, 
um I daquelles candidatos haja p.eraorrido a olassQ ~nte.~ 
rio1: ; e só os fornecerá aos o11ndidatos que não honva,~ 
rerr,L alcançado o q uooientll çorn os votos co.lJIJ?lamt.n.~ 
tar11a das turmas gera11. 

« VIII. No caso de, empate da votcP. eatrl\ deus ou 
male O!l>ndidatos cotHl\\~r~~\~e,_ 11, prefQ~Çl\Qi~ H~!{l reaoh 
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~da em favor do que ti\'er xns.ia votos ::111. cla~e imme
dia.te.mente inferior áquella em qu~ se formou o eiil
pate . 

c IX. A ordem ela votação antariorecrá alttorad.a para 
o e.f1..~ito da preferenoja á proporçio que cs omldida
tos ccn:'urrentc,; adjudicarem a si em cllda ola~se COII1• 
plementar de turm~ geral maior on menor soxnma de 

c X. Nã~ se adjudicará a a.t:t dos cendidt~.tos coa. .. 
cnrrentea o voto de classe complemente-r posterior em 
aed.uls., cujo voto de e~asse complementar antcnioc já 

V ,... a 'J • • (') • • 

mas se algum dos concurrente~, gaard~d11 a prefe. 
rencia d1 maíoris de l'Otos da clasac &nterio:-, ou resol
vido o empate, se o hotuer, pudcreloançar o quociente 
com o voto de classe complementar posterior, ser-lhe
ha este atljudicndo e deBcontado ao outro. 

« XI. Utilissdos os votos saperllaos de a.ma turma 
geral, em qualquer cl8.6se, rerão aomHeradas eegotadas 
as rispGativa.5 cedulr.s, não podendo Ofldll uma destas 
dAt mnís do que um ~oto. 

~ XII. Na turma snb.ücliaria, o candidato que 
tiver em son fAvo: a preferencia, on pela maioria de 
voto~, on pela soluçAo de em ate, como 'á ficou de-
ermtna o, percorrer antes os outros conea.rrentes 

u diversas classes ccmplementares, e adjudicsrsí. a si 
O!! euff'tagios obtidos em cedulas. oajoa votos de primeira 
oa. do. prinaip11.l classe apurada houverem &ido dados a 

ro oncurrc:n e menos 'YO a oa e em or era. nEoen.-
dento. No oas-:> do empate entre deus 0111 mais concur
rentes Illenos votados, será prejudioc.do o qae niío pader 
utilisa~ seus votos, em q?-alquer byp0these, pRra formar 

sorte decid~á. 
~r XIII. Se algum concorrente não obtiver o quo

ciente, oa se UII1 ~a outro o obtiver, e entretanto não 
ficar preenaàido o numero do11 que de"Yem ser eleitos, 
apnrar-ae-ha 011 ~otos &uperfiuoa da segunda olasea nas 
turma11 gera.e1 e na subsidiaria, desprezada a votacão de 
primeir~ classe obtida pelos ooncarrentes incompletos; 
c con•iderada a segunaa classe oom:> principal relati
vamente aos 'fotos superflaos dos eleitos na prillleira, e 
salvos os votos complementares adjudicados a oonour
reDtca quo com elles a!oançárão o qnooiente, proceder-. .. - . . 
--~~e. E uaim em diauw. 
~XIV, Se, apux~~odna todas aa clasaes, nio preencher

se pelo oomplement:> do quociente o Rumero dos que 
devem ser eleitos, será este preeno · · 
tndos n~ primeira cluse, aem os ,.otos complementares 
das tarmas g~ra11 e da tarma lf.4b.Jidiaria mencionadoe 
no n. 12 deste pnragrapho, e de!!cont11dos os de pri
meira classe que hoaverem perdido na bypotheae do 
final do roeRmo a. 12 destG parngrapho. Se es1es n iio 
forem 11ufficientes, t~erá prcnncbido pelo:t mllÍd vot.ados 
com oa votus suparfbos dn segun·3.a c!asso, nas mc;mas 
condições do11 &nteriores; e SS8im em diante. 

<c XV. Se, apurada a primeira olsase à o 'I'Otos, can
didato aJgum nlcançar o quociente, será d eBp:ozada, 
e pB~sar-so-hl\ á apuraçib dos de segund!l clnsse ; e se 
nesta identico fôr o resuaado, será t11mbem desp;czada. 
c Fass:ar-Ee ha á te::coira ; o a&aim as mnis. 

c Na. claese em quo algum eandids.to nlc:J.llÇlr B?e
nas o quociente, esl!e será declnrado olcito, o es rcs
pe:ltivas oc~nl&l!l, forma:Jd.o turma tlptcial, eed o cc:m
~idomdll.'l ~;u gotadns, mas deeprcz:ar - ~;~.Jx ·-.: t od11. a vota· 
ção restanto dc&Hl. classe, o r.pnrar -ac-ha a cla.s~o 
immediata, exclu,ive os vçtos da cedulns ri e t:.tr.cna 
especial. 

« o, por •m, a gum ou a guns c:~.nc.t a os ~xce
d(jrcm o q:;.oci~c.te, eesa cl~, torua.ndo-~o p::inci?ni, 
dividir se ·h~ em turma~ gerGes. su ~lúfiar1at, :; !!7' t c;aes 
Bt: bouvc;em , com o h cr.u det erminado uuanto á 
apur:lc;ão àa pri::neirn clas;u, sl!::l orej r.b:o oa cntrJs 
tur ::>as u prciael nnterioro3 j;í. fei tas ?Or ou:roJ can
did'.ltos. 

c XVI. N11 meEm::t c1 r,ssc, os ma!e Tct:;~es t ')m llrliú 
os prí~droa l:r5:-trc~ n~ lista d os e!cit·2'l a ;;:tr !;·.Lc. , e ::J.!!S 
àitrcrc:':. tlla çh~sc:i quando cst&a f . .mccion:tre :!! cc::nc 1'\0m· 
!Jlcm : :Jtnn:;,, pro.; ·;alc::'.!~á a prioridade n:>. forJ::~ •<i·.; do 
quocienw . ' 

• No ca.s~ de elDpat.D entre dons oH n:;ais c®di :latos 

TOMO V 

na meem11. classe, decidirá a l!orte ~ara a simples c~llo
oaçso na lleta, se todos os empatactol! entraren:l no nu
D:lero. fixado à os eleitos: se, perém, !ôr necessario de
terminar qual on quaes delles deveráõ ser consider11.doa 
eleitos, prevalecerá o principio àa maior votação na 
olasee immediata. 

c XVII. Se em nenhnma class'l candidato al um obti- ": 
ver o qaocxen e, :\ 111 a os e e1tos será formada pel01 
mais votados da primeira oluss ; se algum ou :ÜgtUIS 
candidatos houverem alcançado apenu o qttcciente, 
prevalecerá a~ad~ squelle principio, d.etcontados lLOB 

~e a os e ce uns q~e em 
favcr d1 candidatos jl\ e!eitos formarem tutma. ou tur
mns s•prcia.u. 

< XVIII. Os votos dados a inelegiveis niio serão apu
raaos, e z;. camara municipal e:::;porá circ!lmstanciad&
n:.ente n~ seta as nzões do sen procedimento. A BllD.ul
Iação de votos por e frei to de inelegi~ilidade dos votados 
d~r~ t.aoesso ao immediato segundo a orde:n da apu
rnçao. 

< XIX. O nome de um c&ndidato repetido na mea:na 
ced11la será con11idersdo não eaoripto, e assim tambem o 

ae fôr dado a individuo sn osto 011 a individuo fal· 
ec1 o a:ates eu ao umpo a e tllçio. 

c ~"{. O erro de nome ou de qnalquer dos qnaliSea
tiyos em alguma ceilula. não autorisa a não contagem 
d VO Se eT"d Il em . 
tos que houverem disputa o a eleiçfi:o. 

< Todo esta longo e complica<llisimo prooeeao p6a. 
ser muito engenhoao, maa na prntioa oiforeoerá gran-. . . . - . 

< A c:ommilaão, que entretanto estudou-o com toda 
a attenção, careceu de ouvir o seu autor para. bem 
comorehentiê·lo. Difficil n& pratia&, este prooesso p6de 
dar lugnr a muitos abuaos, que Ol:O&parião aos proprios 
interessados, e mal apreciados puderão ser pelas cam~;.-: 
raslogilllati'I'M, qaan io tenhão de ~erifiaar 03 poderes de 
!eus membrcs. 

c Demais, é ama innoTação qu~ nada justifica : o 
autor do projeoto afiirma que elle já está em p_ratica 
na Dinamar~a,_ o o _mcs~o par~ce d.izer Au.bry _Vite~; 

9leitoral deue plliz, de mmcirs. quo não pó~e apreciar 
devidamente o que alli tiO pa,aa, nom ae é como ee pre· 
tende no projecto em questão. 

f 

divono. C11.da eleitor vota em u.m ·só l!oroe, o candi
dato que obtiver o quociente será daolarado deputado., 
Qll que nio obtiverem enjeitar-se-hão é. eleição com
plementar. 

c Aubry Vitet, analyoando o suBtentando o systemap 
diz: < .An fond, la plns grave objeotion à cembattro 
e'c~t lo prêjugé, c'est la routioe. Celld·la, le tempe 
soul pcut la résoudre. Auw, quell• que 1oit ltS honui 
de la cause sommtz -nou: loin de réclamtr une Jolu:ic;n. 
précipile'e. Unil réforme n'est viab!e qao lorequ'elle 
cst fo~déG sur le tomps et sn~ los n:O'!':lrll: mais oe 
q-.:.e nem:; pouvons dcma::1dcr s:;ns trL'P d~a présornptio~ 
ce quo naus deman~O!l!l inat:~:.mmcnt, c'est qu'o:l ne 
cone!nmno pas eat:s )1.4gement. , 

c Se e:n FriUlÇa cs que jalgão exoellente o Fystema 
do <;_:;ociant•J n iio on?ão p~!dir sua a :iopçiio, nao será. 
a cor:m~isaão quo r:\ propcnh~ á cama.ra que o a::citc: se 
~lgum dia a expcrior.cia de outros p CVC\S demc-natrar 
snn praticab:lida;ic c cxc~ll~ncia, se! á então tempo do 

' " • ara :o ' .•a 1 ·s sf!"' e · 
cias o IJaiz ~:::~im o c:x: igir~m. 

• O p ~oj ~::~J do Sr. PM~ino de Souza cor::prch~ ::->e o 
vro ~(!é f!IJ ~ ob:erv.-: r ~t\ f~~::::nçio das li~tas ~08 el~::ore• 
jun pr opTio e or g11.::nsaçao d~f\ r cspcctn oa c~llcg;os ; a. 
o~mrn!a:· ã•· , poré::n, :::ão en~:-ar:i ago:a no c:t:;n:::c ~uta. 
pa~:·.: , pu r<.mcote tt' .~:llllmentar, e &l;U&:-dar;i. a. di~cu2sio 
nc ra c:1 ~:io cr!erccc:: ~r; c .:::: c: ua!: qu'l j ulgu11 cCn"~"e
I.icnt~ s, e bem t.~cl:n como j uJ~ :tecees~ rils o :~ obre 
11utor d.) pr (jr.l!to r.:cdiC:a ; qu(• ; o:~!ã ) a r:::dhor garantir 
a q:z&li!.:cdÇr;J d os vc.!a:1tes <: o;gsni~açito <:!as :ne: ::s p~ 
t~ ·êhia.<.!J de c;.u-J tratao li.ll lcts em YLgor. 

< Em condu\~-:>, é a cotamu são da proreoor : 
!) 
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<Que o projeoto do Sr. det~a.tad.o Paulino José Scares 
d~· Sónza entre na ordem dos trabalhos. 

c: Sllla das comt:niBEões, 20 de Agost., de 1870.-.A. da 
Corta Pinto Sillla.-Joao Pi"to MortJra..-1. A. Ccrrea 
cll Otícrira.-A. O. Gomu de C111tro. :. 

~ A assembléa ga:ral àeortta: 

TITULO I. 

CA.PlTULO l. 

Dispo1iç~et gtra1s. 

<Art. 1." Com oa eleitores de psrcchia, ::1omeaà.os nn 
fórma do tit. 2" da lei n. 387 de 19 do A ... osto à.e 1846 
conoorreráõ nos ·collegios el~itoraes para"" a elei~ão d~ 
depute.d.oe, senadores e membros des asser:1bléas pro
~ciQ.P& os cidadãos que n!. ocoaaiio em que se prooe• 
der á eleiçS.o estiverem inscriFWS nas listas eleitoracs1 
de que trata esta lei. 

< § 1.• Será ccn~mplndo na inscripção o cidadão 
que reunii sa ssgaintes conàições : 

« 1... PQcler ser eleitor nos termos do art. 53 da lei 
n. e egos e 

c 2. • Saber ler e ~acrel'er; 
« s.• Ter pnt• nos trea annos anteriores imposto de 

oaaa de habitação, cujo rendimento looa.tivo au!l.u.a.l não 
1 }., 0 I 1 

promoias do Rio de J8%leiro, S. Paulo, S. Pedro do 
ruo:Grande do Snl, Bahia, Pernambuoo, Maranhão e 
Parí., a 2408 nas ontru cidades, a 1208 noa maiJ lu· . 

c: Sl 2. • Serão insariptos, ind.epend.en.temente do pa
~ento do· impos~ 1 se nio eatinrem comprehendi
dos '!lU excepçõea do art. 53 da lei n. 387 dv 19 de 
Apto de 1846: 

c· Oa cl•riaoa de·ord.e.nt sao.raa; 
« Os offiaiaee de patente do exercito e armada, sem 

aiatineção de activoe ou reformados; 
.: Oa grsauados por qualquer d.os faoaldadea de in&

truc~io eu petio-r ; 
< Oa <loutorea e bachuci! formados em qualquer 

tllli•eraiclad~ . ou academia e~tran eim, competente-

Brazil • 
c: Oa prof~sores de imtraoção publica primaria. se

cundaria ou superior; 
c Oa vereadores ; 
cOa jliizes de paz ; 
c: § 3.• Os eleitores, de que trr.t&o os <1ous pars.graphos 

auteccd.cntes nio t.eTie voto, ue:n poderão ser nomeados 
eleitores na !".!~ez:::.bléas parochiaos. 

CA.PlT'CLO n. 

D&U li1i111 tl#itorcez. 

«Art. 2. • AB listas eleitoraesaerão permanentes, saltas 
aa no•as inseripções e exclusões dos ill!criptos, ra quaea 
só ee poderÃo •erificar med.ianta prooesso qoc correrá no 
juizo de direito da comarca pelo cartorio do e:scri•io dG 
jury. 

c São esaenciaes deste pro~esso: 
~ Requerimento instruit..J com o& neoeSilarios docn· 

mentes; 
c Affi.x~ção (e publioaryão pela impren9a, onãe a ho,ner) 

de editaes com as torças dç requerimento· 
c Citação ?easoal q11andn o proce~;eo fôr ~ra exclusão 

do cidadão já. in,eripto, Balvo o eaao de mud&nt>& para 

a: § 2. • A eliminação por falleei:nento do inacriPto e6 
poderá ser decidi!U á ~ta de certidão de obito, e· a re
q~eli:la por mctivo de mndanç& de psrochia só o será á 
VlSta de dcco.meuto que prcve ach&r-se o mesmo cida. 
dão devidacente inscrip!o n~ lista eleitoral d:3 entra 
paroohia. 

c:§ 3.• No dia 1 de Dezembrode cr.d.aanno o 'uizde 
Iretto, :i Tlb as a.eclêões p:tssn ~s em jul,:;ado ~;o re 

as recl~maryões, fará esc;c..-er pelo escrivão do jury, sob 
s?-a. asslgu~turs. e tespc:l~!lbilidr.~~. em ordem dphabe
tics, no livro p:o.ra. et~e nm deetinsd.o, a lista eleitorlll 
de o~êls parocba da :reEp~ctívl comnca, dcclarsndo em 
se~:d~ qus.es. os nomes do no~o incluidos e quses os 
eliml!ls.dos, e JUntos cada um c.estes ultimes o !!lctiTo 
da exclusão, & d,.;ta dt:. decisão pela qud foi excluído. 

c:_§ 4.• O :c:lCPmo j;âz fat"á em seguid~ extrahir uma 
cd_p:~ geral d!l ref~rida lista, qo.e remetteri logo ao 
~tru._Btro do 1m~eno na côrte e ao presidente nus pro
"VlnClRII para ser 1mpressa na f c lha que publicar os o:ctos 
o~ciaea, e .m.ai;; tsntR.s cópias quantas forem as -paro
chias e :z:.u:mcupios que. abranger a ooroarca, toass por 
elle a&~gnadRs e rubncadas em caéia folha, e enl'iará 
até ~ d1a. I~ _do ~ezembro a· de oado. paroohla a_o res-

das parochias de c'ada municipio ~o preaidenta da. 'res
pectiva camara municipal para se fazer por ~na a cha
mada no collegio elaito:ral. . . . . 
de direito e esornãea do ju.ry ser nas comarcas onde 
hGnnr mais de um juiz de direito do crime, de;empe
nha~o_polos ~esmoa joi%es do crime e pelos respeoti•oe . . . -
fc5rma do regulamento que o ·governo e::l?edir. 

CA.PITCLO UI. 

DtJI eolllgioç..eleiCorcm. 

c: Art. a. • Quando I!Q til'et de proceder á elt.: 9io de 
de~ntadoa, seuadorea o c. membros daa.a&&embléu legia
lati1'&8 pro'Vinciaes, D~Jrão oom aniaoedencia, pelo menos 
de 30 dias, convocados por elltsl do preside:ate da c•
xnara IllUnicipal, a quero compete a preeidllncia do 
oollegio eleitoral, 011 eleitore~ iD.scriptos nas listt.<s de 

. ' 
a manhii: se reunirem no edifiaio da t~édc do municiM .. 

previamente deeignado pelo goverao. -.. 
« § 1.· Aemesudoaccllegios eleitoraeacompur-ao·hão 

além cio pre&idente, ®a trea oitlndãos ineoriptos wt lis~ 
eleitoral do mtmicipio qau tiverem ~figo no anno finan· 
oeiro anterior maior somma de imposto!· directos e se 
acllarem presentes para a eleição, · e mais cios tres' elei
tores du p:;roohia qae tiverem Nunido maior nu.c:eto 
de votos na e!eição primaria. 
c~ 2." A'r. meeli& assim compostas compete 'ferificar 

os poderes dos eleitores de parochia, reaohor 11o~ra 
a. icec.tida.lie d's imcriptoa nas listas oleitoraes, e deci
dir quae~qner queatõe~ que EC St18citarem no andamento 
d<n trabalhos ao oollegio. 

c ~ 3." A chamada dca eleitores serâ feita pela lista 
que tiver ec.viado o jaiz de direito no. fónna do disposto 
no ~ 4" do art. 2", e por ama relação feita á vista dos 
diplo:c:uss doa eleitores de parochia. 

c§ 4.• Sob neahum p:::ete%to poderá a me&a recusar a 
inaerção na &ata respectiva de qualquer protesto apre
l'cntado por a1p;o.m ou alguns dos (.lleitores. 

< § 6." O muaicipio da côrte será di•idido em tantos 
oollegios quantAs ve:zdl ali&ta eleitoral respectiva con
tiver 300 cidadãos inaoriptos1 salva sempre a integridade 
do eleitorado de oada paroohia. O collcgio que ec reunir 
no paço municipal wrá por procidcnte o da ea.mara, cs 
ontr011 serão presididos p~lo juiz de paz mais 1ota.do 
do di.stricto onde Ee reunir o coll~gio. 

< Esta dis()csição é apj:'lica•cl aos municípios cajas 
listas elcit[)raes cont:v~:cm mais à:; t) ·)O ciàa lãos i!ls· 
criptos. 

T l TU L O ll~ 

CAI'11"CLO 8'1CO. 

Dr'.s r~:z~·~r: trat..:it (.r{~:. 

~r: . 4: L ')g :· ·';UC E. :! ;:ablic~:- ::: :t:. l ~:i CE j'J ÍZCE de: 
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ilireit:l exigiráõ a!!s co:npctantesrepartiçõa~ fiscaes rela
çõe~ dos cidadão~ que pagarem o imposto ce que trata a. 
ccudiçf.o 3' do ~ l' d.c. r.rt. 1·, c separ~nd.o os q~:e á vista 
do disposto no &rt. 55 da lei n. 387 de 19 de Agosto de 
18~6 não pcclem ~cr e!eitcrcr: ou não Eouberem ier o es
crever, orga:::;.isa~:i..õ deo.tro do p~~·Z-:> l!.e :::es r.:HlZ::!S, ccn
ttdcs d:\ m•.:.:::Ja }lu:.iicac;:io, l:illll\ Hat:;. pc'" or.:ci!: :-.lpb.a-
betic~ dos rc~id:::ntes em ouda parochis ca rezpcctiva 
ccmll.rca. 

Aos l~omi.'s co~le :cpl;,C.os ncstn ;:dmeira lista sdc!.icic
naráõ cs me:<z!lo:-~ juiz~s ce direito, á vista C:o3 eecldreei-
meotcs qc.e cb:i•cnm d~s ::.utcridsacs o pesscs!l que 
julgar-=mocmEJctmtes pra miuütta-bs, CJL C.cs ci.à.:>diics 
de quo t~ats. o § 2' do art. l'. não bcl01idos n::.t~ rdr.çõea 
fiscaes. 

§ l." Do aliEtnx:cut:o a~sim. feito serão logo tiradas 
pelo e~criv~o do jury e ~signac!:Is e rubricr.das em cada 
fclb.a pelo juiz cic direito duas cópia('' d&s qu11es será 
uma àe toda a comarca fDVittda ao ministro ao impario 
na côrto, e ao presiC.ent'J nas proviocir.a i?S.ra ser im
pressa. na folha qc.e publicar os ::cto~ cfficiaes, e a octra 
de cada paroohi~ so respectivo l" juiz de paz para &flua~ 
la na igreja matriz.. 

. os es mezes st gUln s o )UlZ. e ·r 1 ore -
herá as rechmações apr~entadns-por qualquer cidadão 
que 12e ooneidtora.r indevidameDta ivcluíoo ou rxoluido 
por qualqu.ex: dos in~lu~dos áceron àe t·;··ao~iro. :J?o dea-

Intimado ao ~xoluido,~ ha~erá recureo para a relação do 
diatrioto pelo modo estabelecido no ~ 1" do ar~ 2 ° 
~ 3. • Seis m~zes depois de deapa;:lladas .na ditas. r~ola-, 

direito, á vista Q3s dechões pa&.adas em julga.clo,.fará 
escrever, .sob sua asaignatnra e r.-sponEabilidade, em 
tJrdem alphabetica a list& eleitoral comple.ta, e a!Bim 
reotificada de cacla paroebia dn comuca. em nm livro 
par.c eete .fim destinado, .por elle juiz numerado-e rubri
<lado oo:m tM"mo de abertura o encerramento, e enviará 
Có?i.ae ao ministro do imperio ~ côrte c ao preaiden~ 
Das prolincias,.ao juiz de ,paz ms.is vot:::.io do cada. paro
chia.. e nos pres,ide:J.tes das .oomarcna :IllUDioipaes doa 
divcraos termo:~ . da com::rua na !6:-:na. c pata os fins 
!:speoifica.dts no ~ 4" do art. 2 .· . . . , .... 
exaoução dest·~ ioi C:l'::<:minar;i. as ,multas em que POl' 
omissão e transgressão de. tt:.ss d!sposiçõ3s i.uoorrere}n 

'és enc::.rrcgados do exeouta-~as, não podendo porém 
·m • 

art. 126 c a lei n. 387 dt1 l9 de Agosto de 1816. 
Plico da camara dos depntados,22 :ie Julho de 1S70. 

-Pau!áno . Jo~6 Soare• de ~ou:a. , 

< A assemblé~ geral decr<ta: 
c Art. 1: As lde n 387 de 19 {:o Agosto de 1R46, 

n . 842 de 19 de Sct2mb:-o de lS55 e n 1,082 de 12 
de Agosto de 1860, e os Eeus resrccti;rvs r~gula
mer.tos , serão obser\·cdo! com as &ltoJraçõ;s se
guinte'l: 

< A':"t. 2.• ~enlr~:na pro·,i::leia dará mcuos de t:-es 
cep:1talio1 , C c~d:J. uma fc.:r.narli. um EÚ districto elei
:Orr.J. 

« § 1.• A11 provinciaa do Alto-Amazonas , PiRuby, 
RL -Urande de N :Jrte , Espirito·Santo, Paraoá, Sauta
Catbari.oa, Goyt z e Mnto· Gro~;so d!!rão tres deputados 
Clda Ulll!l ; 11 ile Sergipe o 0 municipio n eutr.:>, qu:~.~ro; 
a.a do Pnrú., Parlibyba c Alsgô:J.R, cinco ; ss cio Mera
r:bilo c Ri·) Grar.de do Snl , Mis; n do Cesr~ , cito : a 
<lo Rio de ,Jun~iro 1 nove; f. de S. Pnulo • dez ; as da 
:Sal..ia c Pernambuco , qnat . rze , a do Mi:lf.s-Geraee, 
Ti:1:n . 

..: § 2. • O =r:r:-:ero C:c elei~orcs d.o ar: . l' S) 3• ds 
lei x: . 1,082 d .J 18 éiiJ Agost~ dtl 1860 fcr. rcduz:do a 
q ·•ir.ze. As !rego.:zi:;s rcraes q':lé, pd? ~umcro de ~e!ls 
elcitoreti , o:t ;Jela sg;::,.cg<s ão dos de c'1~ra~ circnrnvi
úo;~;.;:; , rude~e:4 rc:;::.i:- aqnell'l :ni:lit!'.o. Fe::l prejui:z:o 
Ó !! ci•:a·:it:5 e v::!a.s i'roxi:n :ts, fot:::.o.ri.G c:·U~g~~ <=1ei
~c:-~l 

• ~· ~ .- O g · ·.-cr~v :1a cúr!.c, e os presíde:1tes nas prc
Ti Dci~: s, f; ~e.J i.::> o :::~rr.c.ro de cl~!i~cres q'Je c&di! _?:J.tO
cb.ia G(lTf'. dar, :l!> rnz3o ae CIJÃ elPitor pc.r ~rint& vct.an
tes, co:Jf.~rmc s ::::enor da~ tres ultim&s q·:H:lifics.ç líes ; 
:Z:SB o~ cid!!CÍ:ÍêS ce psrochia que rito puder dar CÜlOO 

eleitores rerão qualiS.caâ:os e vot:or:iõ n1:. parcchia :na.is 
vizinha. 

<r§ 4. • Os e!oitort>!l e os sn':lplentcs, qce co~c~rrerem 
á convccaçiio, votad.<> promiscu.sme:lt3 pa::a. membros 
das jnr.tas de q·.-nlificaç:i.o c n:es~s p:;rcch:aes, depoai
tando cad.:l '\:t:l :la urn., um~ CE·àula com Ut:l ~6 !lome ; 
na.& me~!<s Deroc!+it:.cs cs dous mais VJ•l!.dos f:.e,.ii.s cs se-
crebrios, os cous imme6i~tcs Gs escrutsdore;;. 

« No2 collegios cleitornes, os ~ecretarios c os escru
tndcres E~rão nomendos do me~mo mo:io, ca!!l cedula 
com um ~ó nome. 

< § 5.' Os vo~cs n-:;.llo~, couferHos e inelegi11eis, ou 
porq~e r:.üo :mhio ac quelid.ade:; nec~fsariss, ou porque 
estepe suocntes d.a. ?OVO".çiio, séde d& junta, a~~e:nbléa 
paroc.hid, ou collegio l'lütornl, ou porque de fscto não 
e:tistão, dão ncoe~so aos i:nme1iatos na ordem da vota· 
çâo para membros <les~as corporsções. 

« § 6.• Se os votes forem insufficientes para glegarem 
todo5 os membros de junta ou de mesa, ou se todos 
for~m dados n tun &6 individuo, cu a dollS, ou a tres, oJ 
elelto ou eleitos com o presidente uomeará.õ ~ mais 
membros. 

< ~ '!. •. Concorr~ndo tod~ oa votos em indivi~n21 
~ u , e 

motivads, rxarad.:!, na aota respeotiva, fará proceder a 
outra eleição ; e, se identico fôr o reaultado, o presi-:
dente, mo?vando o seo. procedimento, nomeará os qua-

c Nos ooll!!gics eleitoraes, o presidQnte, que deve 
ez:ercit•r as attribuições deste pa.ragra?hOe do antexior, 
será o interino, na conformidade das leis em 'Yigot~ . . . . . , 
de 2:s de Ago•to de 1856, ou no cuo de não compare· 
cerem aleitareiS e suppleutes, .o presidente conTida:á 
oito cidadãos .da parochia, dos quaes os que compare: 
cerern elegeraõ os mesarios, allgafndo-se em tudo as 
àisposi~ões dos~~ 6' e 7." · · 

..: ~ 9 • As juntas e aBSembléaa paroohiaea Eerão pre• 
e.ididas pelo eleitor maia vot&do entre os preeentes ;-e, 
na. falta. de eleitores, pelos supplentes na ln~sllla.orde~ 

< I. Se .. não comparecer até o meio-dia. eleitor Oil 

supplento algum pnra presidir á junta ou . assemblé& 
~artohial, o j ·liz de paz em exercicio comparecerá 
tmmedia am ; · - · 
qualidades de eleitor para presidir uma ou. otStra, e 
o nome&d~ proceierá nos termo~S do paragrapho ano; 
teoeden.te 

c O "ufz rlo az em exerci io de'fe estl\1: na ovoa· 
Çao, sé~e da junta. ou n1s~mbléa paroehial, ~~te 
os dia!! d!'. 'l_ua.liEit:ação cu da eleição, fõ)b P•.na de 
rel!pon~abihdade cnminal. 

< II. No impellmento de presidente de jnn~. meaa 
paroahial, ou xneea de collegio, durante cs trabalhos, 
os n:esarios elcgen:lõ quem o sub1t:tua.. 

c I~I. Quanao estiverem impedidos quatro mesarios, 
o nzaco prcfcJ.te r.sau:nirá s prtsidcncia, e formará 
mem icteri.ua. na fótma do~ 8.' 

« IV. Estando impedidos to eles os cinoo mesQrios, 
procedet~&c -ha. á oomtituição de nova mess ou junta, 
segundo as disposiçõea antecedentes, dispensada a con
vocação de eleitores e de supplentcs, se não cstivere~ 
preoontes. 

< ~ lo. As convocações ordet:ades peles ~;rte. 4' e 41 
dald n. 387 do 19 de A11:011to do 1846 aerão feita.a pelo 
juiz de paz em ex:c::oici-:1, e bem r.ssim competem a 
e~so funccionario a ~x~c·.l~ão dos recursos p:-evidoa 
nos tero:OII do a::t. l7 da tnmna lei e " guarda dos 
livro~, logo que ee suapcnclão ou s;, findem ss ses:;ões 
periodia ris das jnntas on oa trabalhos clae ~sl5emhléas 
; :1rochh es e do3 collegics elei:orees para ren:ê!t~-los 
ao arcbivo ::nu::icipal DO I.'J!&Zo qne f.ôr marcaC:o e:n 
regulamento. 

« § I L As ju!lt.as <pnli::cdcr.as farão 2cu.a dt5ta· 
m entos di~tit:<::ta~, mau~co o processo dP. legU.!açã~ 
ectu:ü: u~ de~ cid9.dão& ~pt~s para voU.re::l n:as IK
~:cmblér.s parochises. e cut:o do.s cidai5.os ~~tos ':)3rt. 
aerom no:neadcs eleitores. ~ -

< A inclnl~? c a exclusão dos ci<laiãos que l::o::.•·fõ-:-eo 
adqniríà.o ou rerdido es qur.lidades só eeráo fe~~ á 
\"Ut!l. de docume::J.tos legse& ofrerec~doa por q"Je::: q:1e:: 
que reqnerer nma ou outra. 

« A ez:c::lu!io p4r mera ob!i~l"&Çio no alliu~~ 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 22/01/2015 11 :14- PÃigina 10 de 23 

68 SESSAO EM u. DE SETEMBRO DE 1810. 

não tira ao cidadão exclnido o direito de votar u rcs- reformar a decisão da mess. parochial, c eccn'!Ilular 
peotirs. sssembléa pnrocbial, ou o de pocer ser Y.;tndo seua votos a quem fô: d.e direito. 
pz.ra eleitor, r.e não htuv~r outro ob::.ta.culo lego.i s um « § 8.• Os vctant:;,s cuja ic!entidnde haja ~ico cont~s-
out:-o direito. tsd& por de:r: cid.n.dão:>1 seguDC.o o§ 6", e cujos voto3 

< A. excl~.:io ;,or falta de rez:~:;: ::oer:.í inti;z-gds pes· .hBjso sido tomlldP~ em sepsrailo, nlio a jnstif.c(lráõ; ao 
ao&lmente ao e::.:êluido se puder ~e~ c::contrnà.o, ou ccntn;r:o, o onns da pr;:va inccmbe :~cs ccntcstsntfs, 
J>?l' edital z::; caso ccntr::.rio, àent:.:> elo p::szo e.e dez sob p~ns. C.f;l scr<:m h}> .. ::\das r.s cedul~s r::o ccllegio 
diâs. eleitA:"IIT-;----se os rc., •• ectivos vu.!,;S aio tprovcitnrem a 

c: § 12. S~o e:s.tin;:tcs os ccnsel!:.cs munici::::cs d11 qu!\l -juc• dcs me;,:I:r,s contcstflntcs. 
recn~os. D.::cidü:iü ca raonrscs c!lresp~cti~·.:s j~·z :s de c: r-:c~ts. uttilr.n hypothe>e, e;õ o votante qr.izer utili-
direito ce cvmarca, c::m vista do ~lleg~do e ::rovado, c . s~r seus votos, C:eve: á justificar sua idt: nttcsàe co:::. 

-. ~ ' • · ·._ l'~):ii.~o. eleizor e &upplente prcjdieeeo peln acc!l• 
para a relsção , o distr:cto. O c:c:ivi:o ser~ c fio jury. muü·ça'J ú GS :nc!'mos votos a cntros. 
Onde !louve:- mais C.e ll!:l juiz ao clirdto scr .. :.d. U!:! < g, 9 • Os mts?.ricg 6 cidadãos que, por fra-:;ch ou 
cada :;.uno. sem conhecimento é:cs indi'tidnos, contesttl'{':::J. l!. id~:J.-

« O j u.iz ae àir:?ito não conhec:!rli à: recu~so sl· tidsd<! de qu:Jlquer vot~nte, co~~mettem o crime pre-
gue. par3. a e:xclusí'io de quulqucr ciC.rdão por f:lltn visto no art. 236 § 4" do cocigo cri:l•inal. 
aa ren:ia se não o:nstu a intimnç!io pcssosl, on po:: < ~ lO. Os iDdiv3àuos que, não sondo os qnaHEca-
eaital, do p:~ragrapbo entecsdant:J> ::o rect:rrido, &fim dos ou os eleitos, c~ncorrerem á chamfida c.u d(! fsoto 
de allegar no juizo e.o recnrso o que lhe convier. -votarei::! llM ::~sell:lbléas paro::hiaes ou nos ce>llegioro 

• § 13. Todos oa documentos que ~>.u:s.ilia.rem ou &cr- eleit~rl\ell, oommettem o crime prcvi11to ncs nrts. 301 
virem àe base ás deciE.õ~a Ju juDtns ser:!o r-..b:icndoa e 302 dl) codigo criminal, heja ou não r.ilio cont.:s-
peles membros cellas e rfm~ttidos ao archivo as cszrara tnda Ull~lideJJtidado~ . 
munici a1 or intermed.io do "uiz de ~sz e::;: c::.crci i < 11. Cada vctante de osit&r 
exoepto os que deverem aco.t:Jpa:th :r on cont(ariar dulall, cada qual com nm fÓ ncme, a pri~eira para 
rec:usos ir.terpcstca psra os juizes do direito, o ees~s eleitor c a segunda pa~s suppbne~, oom. o rcspc~tivo 
documentos serão entregnee s.es interessnàoa, se o :re· l!obreP.cripto. 

nerere.m ara a uelle fim ao re:~idente da 'nntn on c 1~- A a'Oura come ~rá elna oedu1a 
ao Jt11Z e paz em exerclClo, cu ao pre;i ento ds. <lAm::ra. e e1t:1rea; os mftl8 votado.11, até completarem o nu-
municipal, em üujo poder ou gua-ria t:stiverec. mero fxndo para. as parochiss, e~riio declar.:1dcs eloi-

Só ca re~orrente& ou cs recorridos poderio rC!querer tores . 
cs n:.encions.dos documentos. c: O mesmo se roced.era com s.a ccdulas s.ra su -

as:;aa.os, por m, selS mezcs, os que verem c.ue1 o p en ea. 
aos C.octllllentos archivados poderão requerê-lcs ao < ~ 13. Os diplomas do eleitcr e do sen respectivo 
pre~iciente da Qamarn, passando o deixanao recibo. supplente eerii<l uma certidão dll votação dada. a um e a 

c: Art. 3 • O direito de votar nas assemb1éas paro· outro, com a deaignaçio. do numero qne A amhc.a coube 
chiAes é garantido do seguiDte lDodo : nas olaSEificações dc-s eleitores e dcs supplentes. O aup

plcnte de cada eleitor será o quo, sognndo e. dcs~ifi.ca.çã.o 
c: § 1.· A pro:1nno!a em processo criminal não sas- resultLn:o d~ Totação obtida por um e por outro, tpu-

penQ.e o e:z:ercioio do voto. ver alcanÇJldo o mesmo numeio. O diplomn de um ~rá 
c ~ 2. • O cided?io, mudado ce uma paro~.bia, não igllsl .a:> ào oDtro ; .suignado pela mesa parochisl, o-

pôde ,·otar nem. E <Ir votaao nclla, embora esteja qunli- eleitor e o snpplonte tam bt!m o r.ssignaráõ, cada qual o 
iica~o; poderá, porém, votar e ser votr.do n~ pr.Nchia tou, á margem, per&ntG ells., e o& reoebe~áõ. Estand> 
onde :residir, 110 até um mez antes da c!eiçã':l opresentar ausentes o eleitor ou o supplente, c!\dn. qurJ dellcs Federá 
eertidão autheatica, rab :i~aàa, a reqaerimente meti- auignar o eeu ciiploma peznnto o juiz Je paz em e.<llr-
-v&do, pelo juiz de psz d:~ psrochla da qual 10 mudou, cicio, am cujo pcder devem exiatlr. :1 
~ ana quali!lcnçeo nesta, sendo dcsclo logo inscriptc na ~ Art. 4..• Nos collegics eleitol"lles o sni)plente ·dê 
reapeotiTa lista supplemen:ar. eleitor, e:z:à.ibindo o setl diplom~, rerá Rdo:ittido a 

c ~ 3 • Tendo o cid.~ • · : o l;lrl! ~usencll4 cu na a a'lue e) tn -~ocn ente-
estando por isso qualificado em maia ele nma parocbia, mente r.e ccnvcccçiio. • 
a6 pcdcrá vour em uma C.ellas se houver d esil!tido do « ~ 1. · Ne:1ham supplcnt9 pojcr.l substituir senão 
exercido :sctivo do Yota em cutre, apresentando á l:!!esa. ao d ai ter respoctho. 
chquells. parocb.in. certH:io requerida ao ?tesi.lc:Jt-3 da " ~ 2. • A. clallei:-: caçf:o feita pc:las mesas pt.rcchi::cs 
mesa à." patochia renuncia-ia. t:odct:í. so:1rer ~<lter~>çiio se os voto~ tot:.ladoa em aepa-

< § 4 .• Ao cida:üio qnE>, conco::rendo 1i ch&:n«da, !ôr rado p:Jr ;.queDas àcvcrom rcr s cou:nul!4dos ~> quem 
contes:ad~ n ide~tidade, ó l1laut5.i!o o direito de ::sEig- forem do dirr.ito, cclÚ~rm:! úl t 3 lci, 0 dc:;collcc:m~m cs 
nar suas ccd"::J.las, ou ce fazê-las assignar por dous ci· eleitos. Nrste ca~o a ~e~s dos collcg:c:; ~lcito:-r.t::s o~r-
dadãcs quali':csdce pnra eleitor, que o conh~ção; c a1 ti!.ic:..rá ncs respectivos dipl..,m~ s. ultenlt;>.:Io. 
cednl!!; ~;tJr.&'o apursdss e'!Il r3pBrlà", se s mesn .níio " ~ 3. • Csda eh:itor 011 0 sau rrepccti~·o wpp1en:c 
conve:lOQr·Ec, até findar·s'! a -cltims chamad!l., de ECl' de ;.ositará ns. u:ca C.uas ocau!üs, um& pr.rn dcp::.tsdcs 
elle o mEsmo indi•iduo ali:tado. ge~·4 .::5 ou provinci!:eB, e ontra para os aupplcntcs de 

" § 5 • O ono do nome on elo qnaiquç:- àos qunlifi- uns cu de cut::os, co!ll o nccessario sobro!c;iFto. 
cativos do -çota.nte não póde j1!stLc3.r a r e:jeição cio SU!i& < Te:ldo ce eleger-se até 8 d~pntaàos gor~es, cads. 
oedul<E, s:: a m~ó:l r;iio declar.;r quo DO qu:\rtcidío exis- cedu.la conters tres no:::cs, collocados segundo a pre!e-
te individuo com o nome e qualificativos mencio::.adcs rencia que cs c:tndidatoc; merecerem do cl.:;itor; etó 14, 
no alist:l.mC:lt~. Apcz11r disso, e no C:l.llO de inroistcncia 4; até 20, 5. 
da mesa, o v:;tantc poder:.i ':lsar do t'P.tnedio co paragra.- c: Tendo de tlegc:-·s~ etó 20 cicpute.C.(:s j't'OVÍúcine~, 
pho actcceàente, relats.ndo-~o nu act~> ~ cccu:::-rc.:lcia. cacl~; ccC.uln conterá 4 r.omes; a~ 36, 5; s.tó 42, 6. 

< § 6 • Dez cids.àãon, quali5cad~s p•:ra elí.!itor, lJdcrn • • · -:- ·• 
Co!l.r:s.ar a 1 C!l 1 - o c um 'l'~t ·•ute, apazar a.o voto 
contrario d& mcsc., tanto n~t hypotbcse à o § 4" co~o 
na <i(} § s· t dcpcsítando in:.mcdi:,t . me~ te decli.raçü:. 
ts;i:;:nada, qü.e será rubricada pdos mtaario6 c inse
ridi na &cta : salvo ao v.;tsnt·J o rc:xedio do voto <;m 
aepare ~o. 

< § '7: Os •ctant~s cuj<! id~:nticlr..Ciu haja ~;!Cio ccn
te•t~>da peln mes..~, c ct:j::s ' 'otos l.:&j:lo e.i.do t~,me.àos 
em sep::.rad~, po:krão j!Jbtifi cn-las com a citnç:::.o dos 
con~c~~hllt'ol> :lDtC o juizo ci"il, q::.c jdg:;.::~ ~dini:iva
'IIlO:::tc, cou:. pref.::cncia a outro q:1alque:::- Lcrviço. 

c: C~ ;::: a r.e:ltent;a O Votan:e reque:-cn\ M collegio 
eleit<:-:d para consid.:ra-lo :la ~ctitica-;P.o de poderes, 

só cedula coe. trcs nomes, confcrmc a prefercnci:~. que 
011 c~ndiêatos mcrcce:-c:n co eleitor cu do E(;u reepec· 
tivo i: upplcntc, 110 a v11ga fô: ~v ut::.a; l!u:u: ccdulas, se 
du!;s f ore ;;c u vsgas , c aEfim taz:: tos cc:I. ;;l ~ :; qu~ntas 
forem All vsg~3 , ce sort~ que scjão eubz.::ettEas á cs· 
colha imperial :ant~s :ist~.s tríplices qu?.nt<.ll forem s..s 
Yagaa & prc ' ncher. àe r.cco:co cc:::n o ~rt. 13 d.;. con:;ti
tuir;i'ic· pd itica clo Iopuio. 

" O e!ti:or, ::::a byi,ctl::r:e Cl' àu&s cu n:&i~ u;:~;::A, 
pod:,::á rcp~tir t.~dr:s ou alg-:J.DS dcs nor::cs já CO!'I~eo
plaC.os na p:-imcira C<.::àula. 

~ O r,ocrc:;.cri pto 6 c~éC::lCial, ~ consifitirú uo no:z:c 
do sc:.a-i::- fal.:.ecí~o. 
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~ § 5 ." Contada~, separlldae e emmaç11ilns as co
dulas, se!ão abertas uma a uma, numeradas e rubl'ioa
dns pelos mesarios á proporçao que, forem abertas, e 
transcriptas na acta integralment;, na mesma ordem 
em que os nomes ~stiverem oo!locadoe. 

• § 6.' As cedulas, depois de tramcriptas na acta, 
serão coordenadas, emmaçsdas, fechadas em ill\'oluoro 
lacrado e remettida" com a authentica de que trat>I o 
1ut. 79 da lei n. 387 de 19 de Agosto de 1846 á cama
ra municipal da capital da província. 

< ~ 7.' Aos collegion eleitoraes 6 applionvel o art. 61 
da ld n. 387 da 19 de .Agostô de 1846, no caso de não 
poder concluir· se o proo.eeso éla eleição em um EÓ dia. 

« § 8! O• candidato~, ou eeus procmadorea :mu
niàcs do neoessario instrumento de procuração, têm 
o direito de admissão no r0ciuto dos :JO!legios el€i
toraes para fiscalisarem o respectivo processo e re
olamsrem o que lhes conYier, e assiguaróõ ss aotus se 
qnizerem. 

• Não é essencial a transcripção ilo imtrumento de 
procuração nas actaa; bast!l a simples menção de oua 
exhibiçi'io e depo1ito. 

« Art. 5.' O ministro do imperio na c6rte, e os pre
sidentes nas prGviocias, logo qua receberem as au
theutioss do~ co!!< gios eleitoraes, mandaráõ publicar 
no jornal offioial sa cednlas de cada collegio, desde a 
primeira até a ultima, eegundo a discriminação e nn
meraçílo constantes das mesmas authenticas, e guar
dada rigorosamente a ordem dos nomes votados em 
cada uma das ditas cedulas. 

« Aí'óa o recebimento de cada authentioa, a pu
blicação não deverá ser demorada mais de dons 
dias. 

€ § l." Passados trea dias, depois que f6r feita a pum 
blicação exigida :neste artigo, a apuração geral das 
authenticas eerá feita pela camara municipsl d& côrte 
ou pelas dss oapitaes de província. 

< § 2.' O tnbellião ou o e•crivão do juiz de paz, 
qual delles fôr o competente , segundo a lei de 30 de 
Outubro de 1830, extrahhá do seu livro de notBs um 
tra2lado da seta nslle tmnscripta, e concertará com 
o secretario do crllegio eleitoral, e, na falta, com 
algum dos mesario•, e o remetterá ao governo na 
côrts 1 e aos presidentes nas proTinoias 1 cobrando 
da agencia do correio recibo exproeso e declan1tivo 
para sua reealva, e fechando na presença do agente 
o invclu oro que deverá encor!!tr o mencionado tras
lade. 

« § 3.' Se houver demora ou extravio de al~(uma 
authentica de collegio ou do primeiro traslado della, 
o governo requisitará da camara municipal respectiva 
uma cópia da que lhe houver sido remett'd>< p!ll:a a 
apuração, e por esta mandará fazer a public:,ção. O 
governo, porém, Eem perda do tempo e por •xpresso, 
requisitará da camara municipal, a cujo distrioto per
tencer o ool!egio eleitoral, cópia authentica das aotas 
dos trabalhos deste, e ordena.rá ao tabellião cu ao es
crivão do juiz de paz a remessa de um segundo naslf..
do da aota tramcripta no seu livro de nota~, se o pri·
meiro houver sido extraviado. 

(1! Entretanto, qualquer candidato poderá requerer 
ao governo, prestando algum tra~lado que haja obtido 
em virtude do art. l' § lO da lei n. 842 ce 19 de Se
tembro de 1855, a publicação das cedulilll do respectivo 
collegio )JOr esse tra~lado, se á csmara municipal não 
hotwer sido remettida a respectiva authontica, da qual 
ella deva dar a cópia a que refere-se este paragrapho 
em seu principio. 

« § 4.' O tabel!ião ou escrivão do juizo de paz não 
poderá demorar nem recmar a qualquer. cidadão tras
lada,, da acta; e preferirá sempre, no cumprimento 
desse dever, o candidato cu cidadão votado áquelle que 
não o f6r: tuclo sob sua responsabilidade criminal. 

< Eerviço algum, seja de natuleza que í6r, amá mo
tivo para autorisar a ilemOl'a e muito menos a recusa d.e 
t;aeladoa aos intoresaucl.os : havendo sexviço urgente e 
impreterivel, o aerveutnario será considerado impedido 
para effeito de aer nomeado um substituto ad hoc, se 
não houver substituto legal. 

« § 5. • As camaras munioipaes ap>Jradoras poderão 
requi"itar ao governo dous ou trea empregados de re
partições publicas, que as aultili~m na apuração. 

< § 6." O prooeEso da Epur~;çiio será o seguinte: 
< I. Oonhgem dos oleitores que concorrerem f'3f 

diversos collegios; e do numero total delles, rcpactiü 
pelo doa d.eputB,rlos geraes ou provinciaes e a elege!:',. 
ou por tres cidadãos que devem com pôr um~. lbta ~·~t~.;;;
torial, veri!icer-se o quociente, desprezada qna1çc;:;;::: 
fraoção da divisão. -

• II. lYiappa cl!:~ votação parcial de ceda colle~ia, e<t
àula por cedula, segun·:o " nu,neração dada;; est&n UIM.i 
collegioo e por cl2s~es do votos. 

< lli. Q:u·d,·o da somrr.fl total iletl votes doa caE:<ll:
datou em cac1a clssse. 

< IV. Roiuçiío dog qne, com C3 vetos ils primet:Ji!~ 
classe ou dg prh:wipal claese npursda, obtivedio o ~tr.-e-·· 
ciente 1 dos qu(~ o cxceà.êrão e dos qua não o obtivarã:J·~ 

< V. Relação dos eldtos que excedêcão o quoeim:Ji(~ 
ou qne apenas o flloauçár&o, desde o maie votado et.é~ 
que o houve1··sid0 menos, o numeração dellcs. 

< VI. Relação do" que obtiYei·ão o quociente na da~: 
principal immediatnmente apurada, e que devem oc>e.:c 
pleta-Jo nss outras claoses. 

« VII. Formação cas turmas elos que apen8s abfi· 
verão o quccimte, dos que o exce~êrão e dcs que o siiiz; 
obtiverão ; com a deolaraçiio dos votos auperli~ 
quanto aos segundos, e dos votos deficientes quo mo 00€ 
ultimas. 

< o, que spenu~ obtiverão o quocient9, formlliil> 
cada um sua turma, denominada especial. 

• Os que o exoa2êriío, formerá cada um sus 1;t~;~:>-· 
ma, danm:ninadn geral, numeradas estas turm~·• se,, 
gundo a maior votação de ooda um dos elottos. 

< Os que não obtiverão, formaráõ uma só turma <!i""" 
nominada subsidiaria, começando pelus ceduht6 6.1il 
mais votados até á~ dos menos votados. 

« As tunr:ns e~peciaes e geraes Bão mappa•, em ~ 
agrupão-se por cls•ses as votações das cedulus, ·o:m.j~ 
votos do primeira ou da principal clssoe apurada ~o~~' 
dados a cada um don candidatos uleitaa. 

< A turma sub•idiari<l é o mappa em que agrul'ã.o~!'té 
tembem por o]a,·ses as votaçõas do todas as cedu[GS, 
cujos votos de primeira classe ou da princi ~ai da~w.: 
apmad~ f~r2o d:v!os aoa oaudid~tos que não c bti~eM, 
o quoJren,o. 

• VIII R~!ação dos que não oompletáriiío o quoo'l~ 
ocm os voto,; colhidos nas turmas geraes, e qu.e dcv= 
completa·lo na turma •ubsidiaria. · 

< IX. Rebção dos que completárão o qn.ociente ~ 
turm9, subsidiaria, e que devem ser levados á relaçiii:~ 
V, e dos qne o não oompl2tár!io, anjos votos oonrii:·· 
dexão.se perdidos para tornarem livres as respec:i-oo;!' 
ceclulaa. 

< § 7 ' Os princi pios reguladores eão : 
< I. Ha bmtes c]a,es do votos qur.utos forem oc; 

nomes que cai!~ ccdula de'?erá conter; o primek<r· 
voto de cada ceduL-1 é do primeira clüsse, o seguro.<l,e· 
de segunda, e m:&im os ourros. 

< II. O voto de prirMira clesse prefere •o de s~·-· 
gnnda, o é!e~tR ta ila terceira, e assim em diant~, 

< IIL Apurados o• votos de primeira c1asse, são de-. 
olnrados eleitos, segnnào a ordem da votação, os '!:111'1 
houverem excedido o quociente e oa que apona<l "' 
houverem slcançGdo. 

« IV. Os que nSo houverem obti,lo, serãJ relaGÍ>!>-· 
nados rarr: o effeito de, guardada sempre a prafere1r.~ 
cia do mais votado no ea3o de competet\cia soe .. e o vcltf; 
de urna cedul", ndj udicarcm a d Õs votos complemeR·· 
tares cbtides nas outra~ classes, apenas 03 preci,os pan 
forma1·em, com GS da primeira ou da principal ol~:ir~ 
apurRila, o quociellte. . 

< V. As turmns especiaes não diío voto algum com~ 
plementax, e silo aonsiderP.das esgotad~s as 1;especti~ar 
cedulas. 

< VI. As turmas gerses dão apenas os votos sup0ll~ 
fluas, ou excedmtes do q>Jociente fixsdo. 

< VII. A turma subsidiarw forneeerá votos oompte
mentarea tó depois de percorridas por todos os Cfl!ic· 
didato& cJncurrmtes, segundo a ordem da pref.,renc[&:,, 
cada nme. das olaseos das turm!ls g11·ae:, gu».rrl~da a IZ.<I· 

meração dzst•s, c e sorte níio se paeso aos votos de u~c: 
cla~se nas :mesmas turmr,s gerae• sem que oada um ci'.s.
qnellei! onndidatos haja percorrido a classe anterior; " 
só os forn€cerá aos candidatos que não houverem aíolllé" 
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çntlo o quocimte com 03 vot"e complementares das tur
mas g<rces 

a VIII. No caso de empute de votes eptre dons on 
mais oundidntcs concurrentss, a p1·~feruwh~ ~eni re4 

~oh·ida em faY~tr do qne tiver :.x.;ais vetos na cb~sa 
imme~iatam.::nte inferior :\'!uolle em que eu formou 
empdn. 

• IX. A ord::w. da vota~ã1 antorict• sení alterada 
para o cffoít•> d!i prefenHJcia A porporç,iio qu~ os.cgn
didatos or.ncur<:P-Ll tfs sdjudica• em & si em osda classa 
complruentm.~ de tu:a:oa fi~ral m.aior ou mcnm: aomma 
de votoa. 

< X. NP.o 8c •. aj ,Jc1ica:á. a um dos c9ndidr.tvs con
currentua o voto de olaase com plement:·:r pcBterier em 
cedules, cvjo voto de ch::;se3 ccmpl• .. m<.nt>n' nntsrior já 
houver sido a :lquirido por outro condi :lato concurrente; 
mas, ae algL<In doe conconentes,guardadg .r. proferencia 
da maioria d.e votos da clr.sEe unterior. ou reoolvid.o o 
empats, se o houver, puà.er alcanyal' Ó quociente com 
o voto d0. c!s.see complea:wnt ~r po . terior, aedhe-ha 
cate a·ojui!.icado e doeoontado ao outro. 

< XI. Utilisados oa votes Pnpexfluoa de .uma turma 
geral, em qualquer ol!lfae, serão oonsideradus;asgotsàas 

• as respectivas oc.dnlas , J:J1b podando cada uma destas 
dar mais do que um voto. 

• XII. Ns. turma subsi.liaria, o candidato que tiver 
em seu. favor n preferer:cie, ou pela maioria de votos 
ou pela solução da empate 1 como i á ficou determinado, 
percorrerá antes dos outros ocnourrentes as divexsns 
clssaes complerneu.tares, e nd judioará a si os sufl'ragios 
obtidos em cedulas, cujos votos de primeira ou da prin
cipr.l classe apu"~da, houv;n·em sido dadoB a outros con
currentes menos votado~ e em o r dom ascendente. No 
caso de empate entre clour. ou mais oonourrentes menos 
votados, ~erá prejudicado o que não puder utiliasr ~eus 

. :voto~ em qualquer hypothee~, pera formar o quociente; 
mas em igualdade do ciroumstancias, a sorte deci
dirá. 

< xrn. Se algum coaourrente não obtiver. o quo
ciente, ou se um ou outro o obtiver, e ent!'etanto níio 
ficar preenchido o numero dos que devem •er eleitos, 
»p.urar-se-híio os. voto~ superfluos da segunda classe 
nBB turmP.s gemes e mt mbaidiaria, desprezada .!! vo
tação ne pdmdra clasee obtida pelos concurrentea 
inoompietoa ; e oonsi ,!erada a segunda. elas&~ como 
principal rolativem ente aos votoa aupedlumJ dos ~lei
tores na primeira, e salvo os votoa oomr lementares 
lidjunicadcs :t concurrentes que qcm. cllfs alcan~áriio 
o quociente, proced er·Ge-ha na fórma já determi
nada. em re loção á prim~iru c)aseJJ ; e m sim em 
diante. 

< XI T. Se, apuradns toilnn r.s cla~ses, não preencher-se 
pelo complemento do quooieut9 o n1lmero dos qnb da
.vem sei· eleito•, aerá ebte preenchido pelos mais votados 
na primek> claôfe, aem rs votos complementares dEa 
turmas goraeJ e da trama m bstdi.,ria mencionados no 
IJ, 12 d.est3 pntf!(.irapho, e de~oontados os de primeira 
classe que houvw'm perdir1o ne l:1 ypothrse do final do 
méamo n. 12 deste pa;:;>gr.apho Se eeses não ·fore m suffi
cientes,. so~4 preencddo pelos mui~ votados com os votos 
auperfluos da segun<la classe, nsa mesmas condições dos 
aut~riores: e assim em dinnte. 

.« XV. ~e, r.pnrada :!l!nirn~ira alasse ole votos, candi
dato dgum ' lcançur o quociente, será desprezada, e 
pasanr-se·ha á apuração àcs de •egunda olasBQ; e ae 
nesta idonti"n fôr 'O rosultado será tambem desprezada, 
e passar·8e-ha á terceira: e assim as mais. 

• Na nh!sse em que nlgnm candidato alcançar apenas 
o quoGionte, esse será deolal sdo eleito o as respectivas 
CAdulaa, formauclo turmr. especial, serão considera~as 
eago.tndas; mas desp1uar-~o-h~ toda a votação restante 
dessa clanse, e apurar-se·ha a classe immedia.ta, ex.:;lu
Eive os votos de ce<l ohts de turma .:pecial. 

< Se, porém, alr,:nm ou nlguus onndídatcn <xcederem 
o qnooiento, esr,a olasao, to rnando-se prínoipal, il ividir
sa"l!a em turmae ge,."es, sub11diarias, e ·e1peciau se hou
ver , c~ mo fioou determinado quanto á. apuração <la 
primeira classe, sem prejnizo de outras turmas ttpe
ciae. l11lt,1riore.> já feit~s por outros c•ndidatoa. 

« XVI. Na mesma cla~se, os .maia votados .tomaráõ· 
os primeiros lugares na li~ta doa el~ítos apurado31 e n11s. 
differentu ,,o4sses, qu11ndo eeW8 tuncoioJ~arem.. oom~~o 

complementarel, prevalecerá . a prioridade na formação 
do q uoc.iente. 

« '!o caso ile empate e:1tre deus ou m.als candidatos na 
r.aeema classe, decidil'á a ~orte para a aimp~es oollooa
ção ua lista, ~9 toà'oa os empatados entrarem no nu
mero fixado dos tleito~; ee, porém, fôr necessario àe
t ~. r ):uinar qual ou quaes . delleo d6ve; áõ ~er considerados 
e!•·it:cs,. prev,~lecerli o principio da m~ior votação na 
Ct <iEGA 1nu:nomata. 

~ X VII. s~ ern nenhuma classe candid~1to algum 
obtiv~r o quociente, a lista doa eleitos será. formada 
pelos ~ais votados da pdmeÍl'll olassa; se algum ou al
guns cen<lida.tos houverem alcanç<~do B p ~naa o quocien
te, pravule•lerá ain<ia aguelle principio, deEcontt.doõ aos 
votacl os na pl'Ím.eira olar.se os votos de 00clula~ que 
em favor de o~ndidatos já eleitos fo;:ma1·em turma ou 
torm•s e:peciae1. 

• X VIII. Oa votos dados a inelegivois não serão 
epurndos ; e a oamara municipal exporá circum
staneiadarnente na acts as razões do E eu · procedimento. 
A annullação de votos, por effeito de inelegi[Jilidade 
dos votados, dará aocee~o ao immedinto segundo a or• 
dem dn apuração. 

• XIX. O nome de um candidato, repetido na m.esma 
cedula, será considerado não. escripto; o assim tambem 
o qu~ .fôr dado a individuo suppoato, ·ou a individuo 
fallé.oido antes ou ao. tempo da eleição. 

< XX. O erro de nome, <)u de 'qualquer d,os qunlifioll
tivo6 em alguma ceduls, não antor.isa a 1:1ão' .contagem 
do voto, se evidentemente pertencer a. um dos oandida-
toll que houverem disputado a eleição. · 

< 11 .8." As oamaras apuradoras remetteráõ ao ee
nado, á Dllmara dos deputad.os, e ás assembléas prcvin
oiu~s tJdos os papeis que honvõrern aonst.ituido .o pro
ces~o da apuração, que o houverem anxilindo, e que 

. houverem servido. de bas.e e. quGlqner decisão •. 
< A remessa será feit~ por intermedio dos . presi

dentes de província e do ministro do imperio, aoa qnse11 
ee~ão ent1·egues, mediante recibo, .depois d.e rubricados 
pelos vereado,rea, e de Jechailos e h1orados oom o· sello 
àas .armav irn.pariaeo, usado pela. cor.Poração apuradora, 
e ncompanhuráõ a entre8q, duas vias da .rel~ção. dcs 
mesmos papeis, 11ssignailas pela respectiva·.cama.ra mu
nicipal e authenticadss pelo secretario della. 

c Art. 6." A escclha im.perial, a que. refere.,se o 
art. 43. da constituição politica do Impa: io, eerá feita 
sobre lietas lriplicea, apresen,tades pelo senado, <l,epoia 
de . Terifioar e approvar o processo eleitoral respectivo. 

< Art. 7. • Para c caso do art. 29 . da constituição 
política do Impstio , todos .os eleitores da provinoia 
conoórreráõ ás urnas ; mas bastará que o miniotro oh
tenha o quociente , ainda quo ontroo onndid.atos Gejio 
mais votados, ou basta,rá que obtenha a maioria de 
votos abaixo elo quociente se outros oanàidatos não o 
.,·enc~r~m pelo quociente. Os eleitores depositijr!\õ na 
urna r6 uma oedula com um só nome. 

< Art. 8." O deputado EÓ será substituir\o pelo Aup
plente que ne. cla)ssifionção houver obtidQ o mesmo nu
mero, segundo a ordem da apur<tão, ou segundo. i! or
dem resultante da verificação de poder~s. 

< ~ 1. • O direito de &ubstituição se1·á r.dq1;1irido nos 
seguintes casos : 

• Rennncia; 
< Morte; 
< Ausenoia; 
< Impedimento. 
< ~ 2." No caso do &rt. 29 da. constituição política 

do Imperio, não ha o direito de sub3tituição. 
«Art. 9." A pronuncia em processo criminal não 

obste. á illegalidade para ileputado ou senador. 
< Art. lO. As nullidades núas ou as que não llltera

rem o reeultáào eleitoral, não vioião a eleição. 
< Art. 11. Deputado algum, durante n l~gislação, 

;>oti.ará r.ceitar do governo emprego, contrato, maroê, 
titulo ou condecoração; aos senadores, porém, niío 6 
licito aoeítar emprego e. contrato. 

< § 1' . . Os que já ssrvirem cargos vita.Iicios doixaráõ 
o exercício das funcçõea respectivas durante li- legisla
tura; os &ena.dorea, porém, .di!Veráõ s,er aposentados, 
jubilados ou reformadoa, co~forme fllr a .natp.reza d~;~s 
(l!)rgoo que exercer~m, c,omo ·tendo as condição~ legaes 
para iBeo. 
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c § 2. • 03 que não s~:::virem cargos vitaliclos os 
dei:ur-áõ vagos. 

« § 3." Estas .a;sp::siçlSes não prejndic~o a do ~ 20 
do art. l" d'llei C:.e n. 742 d<! 19 de Satemhro de 1855 
e a dos §§ l3, 14 e 15 do art. 1· da lei 1:. 1,082 de 8 
de Agoet.o de 1860. 

< Art. 12. O governo n5o conheczrÁ da Telidade 
oa da nnllid:dc dos trabalhos ào juntss qusliffc2dorss 
senão para impôr as penas :;.dminittrat.ivas e r.::~ndar 
proceEsar 0:3 ceEn lUeD.tcB. 

< Art. 13. N~o prev&leoerá eleição ~Jlguma que não 
seja feita !ô6 lugar detetmint:de tta lei e p:esidiàs pele 
ftlllccions.rio CO::!lpetente. 

c Paragrapho unico. Sob p:ete:z:to slgnm eerá impe· 
dida a entrada do cidadão no edificio em aue i!ot.ner 
de proceder-se á eleição. • 

< Art. 14. Na. eleiçM de jui::es do psz e à~ vereado
res, incu::nb~ á 0:1-mar~ municipol rt&?eotivs. a cr:eca
ç1o dse Se!!ten<;!!& judbari?.R. sobre a id.enti.:ia,:e dcs yo, 
tantlis co::J.testa:l.os, nos terr::Jos do :!rt . 3" § 7". 

< Paragra,ho un:co. O ::no~o pra:ico <ta vots~ão ~s. 
ebiyiio do juizes de paz e d 9 vercnd.ore~ ocntinu&r~ a ser 
o Mtnal ell:lqoanto Dã'J fôr. re~nlado "?Cr lei especial. 

« Art. 15 .. As a(!r;õ:s ou c-mi:~tõ~s, con:t5etti·1~s por 
m'.lmbrcs de Junti ou u:esa no proC~Et~o t:leitc:ral c não 
p:;:oe•i.&~s c~~:eci.a!.t!lente !lc?.tr.lei , fio cri:ne~ d 13 r~Epon
r,s.bilidnde do fu.nccic,n,,rio~> publi::os, pat~: Ecrem 0,.0_ 
eessaàes e julgaiies eeree taes. • • 

• < Ar: 16. :::ão rev·~gad.as ~ts dispo5ições em contra.
no. 

< Psçod!> oamar:! dos cle r- utllclos, 13 d 3 Ago!lto de 
1870.-/oií:~ lienJe: de Almeida. ~ 

!lfAPl'.A. EXE.:!fPLIFICA TlVO. 

Collegio A.. Eleitores fixados 15; ccmperecêrão 14. 

CEDUUS. 

Nomes do: votado.s. 

José ............................. { 

Francisco ............. ......... { 

.Antonio ..................... .... { 

1" 
2" 
3' 

r 
2" 
3" 

11·} 2·1s·)4·js·j6·}7·) s·j9·j1o jn ! 12,13,141 TOTAL tOS 
VOTOS. 

6 
2 
2 
1 
3 
o 
1 
1 
3 

Joiio ............................. t 1" 
2' 
a· l I I I I I I I \ I 11 I I I I o 

o 
2 

Candido ······· · ········· ·······{ 

Joaquim ........................ { 

Domingoa . •..•.••.•.•.••.•... . . { 

Bernardo ....................... { 

Affon.eo ........ ... ........... .. . ~ 

l' 
2' 
3' 

1' 
2' 
3' 

1" 
2' 
3' 

1" 
2" 
3' 

l" 
2' 
;)' 

3 
2 
o 
o 
3 
l 

1 
o 
3 

1 
2 
o 
1 
l 
3 

Sor:J.mn... ........... .. •• ..•. . . .••• . .•••••••.•• •.••.. .• 42 

Assim se apurará a~ authenticas de todos os ccllegioe. 

Os mapp!!s das difrcrcmtes tl:.t:':)\l.'i: ~~" i~wi>cs r: estP.E m<:? pns cia:; ,·otaçües p~rc!a':!e à~s collcg~os, eo bcra 
mais cx:ten~os do que cst~s , po:qu<:? c~~ ~:· r.r:!c. csp~ ~: i ,::ll cn qeral c:-m ;m:hc:::;.C.e tc.;!a:; ::t'l ce:::ul ae, CUJO~ >"Cto3 d~ 
Classe pri cci ;)al apu:-ados foriio dr.dcs no r. c""Jectivo ca::cli ~ :.t::>, que ~·.J:~r. ur:Ja ou oct:~ t urms. ; .; porque a 

L • l . . , .Jf ·" t'dd tur~a 1ubs~1iari!1 compr~hendc tocr.A ~" cc ~ , , ~ ,. , cufos '1"0~03 du c r.s~ o: ?ri:lC::p:A. ap:1.m .cs .orac ~oos a cs ace 
candid&.~Ci qcc n:io obtivcrão o qucci~:-.t~ c c ::: ~ :srs vc ~cs. 

~c.s tur~n.s ::l!l.!:.t~m-se n ::::c: ::J:-. :1n:-: c-:r~ ~:tc 2.:~ :-; Cé!dn1ss q ;oe n estas c!t·~~ ccllcp::o l:Juve:- .:i~:o; c 6::? e. 
nnmcra(,· ~n ~-c:ú. u~! ::i ~~1-:-.. Jo o r~:: :c :t ~vc- c ~ ..l:- .;i :l; iJ:r_~ fa2ili ~:n:· ;.. up=::.ç~üc ca~ple:nen::.r c garau~u a Ss~s.hsa
i;-~o do~ i~-'Lct·:~~r.dc~ . 
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nal não ó ob3ervada, devemos fazer com que o aeje. 
Pensando assim, eatou do eocordo com a opinião de 
S. Ex. o Sl·. ministro da fazsnda, de quem diverge !I 
este re:~paito a m~íoria da commi!são; porquanto, di
zendo S. Ex. em o seu relataria que este imposto tem 
apresentado na pratica k'lUita desigualdade, e excitado 
muitas reclamações, não póle ser entendido esse trecho 
do relataria de S, Ex. senão como um pedido de pro
videncia ao corpo legi~l~t ivo; e, na vorda~e, Sr. pr•si
dento, uma vez que o imposto é desigual, que uma 
clnEae soffre mais do que outra, que ha vexámes e re
clamações frequentes, é dover do corpo iegislntivo ocoor
rer quanto antes a eeses inoouveniantes, e providenciar 
para que eeja igual a condição doa oonttibuintns; para 
qae a uns elle não cv.use prejnizo insu)lportavel, e leve 
a outros ao desespero. Eesa desigunli!ade, Sr. presi~ 
dente, e<ões vexames e reclamações, em que falia a 
maioria da commisano, e para que em meu entender 
pede provid0noias o nobre ministro da fazenda, tem por 
causal a base falsa am que assenta o im.posto. 

Diz a lei de 26 de Setembro de 1867, no art. 11: < O 
imposto se coro porá de tnxas fixas e da quotas propor
cionaes, sendo lançGdas por fóimB que se obtenha a 
igualdade do imposto, segundo a importancia relativa 
daa induatrias a profissões. 1> E continúa: c A taxa fixa 
terá por base a natureza e clasae ·das indn•trias, e a 
importenoia. commercial das praças e lugares em que 
foram exercidas, ou, quanto aos estabelecimentos indus
triaes, · o numero de operarioa, f ,Jmos e alambiques e 
antros maios de producção, e . não exoederiÍ a 2:000$. 
A quota proporcional terá por base o •;alar locativo do 
predio ou local, por servir ]Ja.ra o exoroioio da indus
tria on profissão, comprehendidos, quanto aos ~stabele
cimentos indnstriaes, tocloa os meios matodaes de pro
ducção, e não excederá de 20 %. 

0 SR. PRESIDENTE DO CONSELIIO :-Esta ultima parte 
foi alterada pela lei do anuo pasa11do. 

O Sa. HENRIQUE! :-E' exaoto: foi alterada, pela lei 
Qe 20 ele Outubro de 1869; mas, senhores, em primeiro 
lugar eu não vejo aqui .uma taxa fiJ>ll., e uma quota 
proporcional: o que vejo são duas taxaa, ou duas quotas 
proporcionaes; porque para mira nade mais relativa do 
que a importanoia commercial de um lugar ou de uma 
praça; é ella tão relativr. e v~riavel como o é o valor 
locativo dos praàios, 

O Sn. PREsiDENTE Do CoNSELHO :-Mais a5nda. 
O Sa. HENRIQUES :-Folgo muito com o aparte de 

V. Ex.; porque estimo estarmos do e.ooordo. D2.qui re
aulta, portanto, quo a base do imposto é defectiva, 
porque . estabelece taxa fixa sobro objeotos por sua na
tureza varia v eis. Eu. eei que asEim em França como 
em Portugal este impost<J assenta sobre a& mesmas 
bases, o é mjeito áo mesmas taxa e quota fixa e pro
porcional que entre nós; m~s, r aspeita.ndo muito a 
opinião dos legisladores que oi!Sas disposições estabele
cêrão, devo diz~r com franqueza o que entendo nobre a 
natureza e bases do imposto com <i!Ue me oocupo. Em 
segun<lo lugEr, quando deva 60r fixa uma das taxas lan
çadas sobre as profiBl!ões e inimstrias, teguudo a impor
tancia ootnmm.·ciel dns praças alugares, como se poderá 
obter com ella essa igualdade no impoEto que a lei re
commenda, s3guudo a importancia relativa das indus
trias e profie>ões? Como l&nç~r a mesma tax11, o mesmo 
imposto sobre indu~trias e profissõns, que niio guardão 
entre si r. me•m~. relação~ A lei é, poie, incohe;-ente e 
esntri\diotoria: ;;;orque,querendo a igualdade do imposto, 
sujeita &o mesmo tempo á me~ma taxa em uma praça 
dada, o Rio de Janeiro por exemplo, industxias e pro
f!asões de fundos e import11ncia commercial inteiramente 
iliít'erentep! 

Dir-se-ha que a quot!!. proporcional corrigirá qual
.quer dimhuição ou exoe: so que porventura se dê na 
lax& l:i.xa, e ter-se-ha assim a igualdade do imposto; 
mas, senhores, · se P, quota proporcional na fórma da 
lei não póde fiaar áquem, nem ir lllém do valor looa
~iTo do prodio, como poderá corrigir ella defeitos da 
:;axíl. fixa. •em tornar-se arbitraria e injusta 't 

A desigt:ald~de do imposto sobre prnfissões e; iudus
::.r'a.a Be toxng. entre nós einda mais ~aliente á villtc das 
tsbellas que rwempanhão o regnlamen.to de 23 de Mar
j!l de 1869~ Em França sã)~dill'e~e:tt~s aa ordensJ e 

.m~itas ss classes estatuídas para a cobrança deste im· 
posto ; e em Portugal farão as povoações divididas em 
seis ordens 1 e as industriae a profis~ões em oito classes. 
Entre nóa, porém, são as ordens ~ómente quatro, e tres 
as classes com uma tabella addioional das iildastrias, 
e profissões sujeitas s ·uma tarifa excepcional. Para 
bem avaliar-se a desigualiiade e injustiça que ha na. 
classificação das ordens, prescindirei das prolinoias que 
compoem a 2• ordem, Rio de Janeiro, Bahia e Pernam
baoo, cuja importa.nci" commeroial não é igual ; pres
cindirei ainda da 3' ordem, que oomprehende as pro'l'in
cias de Minas, S. Paulo, S. Pedro, Pará e Maranhão, 
cuja de3igualdade na importancia commercial é ainda 
maior ; mas irei á 4' ordem, que comprehende todas 
as demais provinGias. 

Ora, senhores, se a lei dispõe no art • . 11 q.ne a tua 
fixa terá por base a nntureza e clasee das mdnslrias, 
e n importancia oommeroial das praças e lugares em 
que forem exercidas ; se ao mesmo tempo determina 
que na taxas fixas e as quotas proporcionaes s~jão lan~ 
çadas por fórma que s0 obtenha a igualdado do im.., 
posto ; se a renda publica das provi.noias é um princi
pio aognooitivo da importanoia oommercial de cada 
uma dellas: oomo é que terão de pa,gar a mesma taxa 
fixa as industrias e profissões exercidas na prqvincia 
do Espirito-Sa.nto, cuja rend9 eõtá orçada em 106:0001 
e a de Al•gôas, cuja renda orçada é 756:000$ 't Como 
terão de pagar a mesma taxa fixa ss induatrias e pro
tie~ões do Rio -Grande do Norte, cuja renda ó de 
59l:OOD$, e a do Ceará cuja renda chega. a 2,815:0000~1 

A desigualdade, Sr. presidente, a injustiça. é ma~ 
nifesta I (Apoiadot.) 

Com estas considerações 1!1 ninguem pretllJldo censu
rar; porque censuraria 11. mim mesmo; porquanto 
S. Ex:. o Sl·. ministro ae dignou ouvir-me a esse respeito, 
ainda que no meu trabalho estabeleci em favor i!a 
igualdaàe do imposto mais uma ordem nas pro-.incias, 
e distinsui as cidades capitaes das cidades do interior; 
e propu~ algumas alterações nas cla11ses; outros func
oionarioa competentemente habilitados fQrão amidos, 
e por ultimo foi consultada a eecÇão de fazenda do 
conselho de estado. Reconheço bem os embaraços e 
difliouldadea que a lei devia otroreoer em sua execuçiío: 
era um imposto novo, e toda a meditação, toda ·a refiexiúl 
era ponca ácerca das regras a estabelecer para o seu 
lançamento e cobrança; e nada mais natural do que 
es~as lacunas, a que me tenho referido. O que censuro 
Sr. presidente, com o que não posso conformar-me é 
com a opinião da maioria da primeira commissão do 
orçamento, de que devemos aguardar o tempo e a 
experiencia, que dahi resultar para prover essas reola· 
mações, e pôr termo ás desigualdades e injustiça~ do 
impoeto. ' 

Ao Gontrs.rio, entendo que, reconhecidas como são 
essa desigualdade e injustiça pela nohl·e .oomTDissão, e 
queixando·oe tsmbem dellas o nobre ministro da fazenda, 
porque aa tem obserTado pela experiencia adquirida n~ 
execução da lei, o que cumpre fazer é tomar desde logo 
as medidaa e providencias neoessa1'Í11s para que no 
lançament.1 e cobrsnça do imposto ~e observe e guarde 
a igull!dade que a lei recommenda, fazendo cessar 
eseM reclamações, muitas das quaes Gão procedentes. 

Em minha opinião isso se conseguiria promulgando
se um outra decreto que corrija as lacunas e in
juotiçus que a pratioa tem mostrado e.xistirem no de
creto de 23 de Março, com andienoia e inforwa~o 
precisa do~ inepectores das thesonrariaa das differentes 
províncias pelo que toc11. aos defeitos que nollas se f.enhão 
reconhecido. 

(Ha um aparte,) 

Mas perdôe o nobre deputado, eu creio que isso é 
melhor do que por mais um ou dous anuas, !>inda agc.ar
dermoa o que a expedenóia p011sa ter mostrado ·de in
aon,eniente e injusto na materia com que me oc~"!Xl· 
P~.tentes como estão esses ino0nvonientee e injastiçaa 
confessandc·os a propría commiaaão, e reconhecen.de·os o 
nobre miniEtro, o que a justiça pede ó que ns rapare
mos; e novas disposições legialathas cu regulamenta
res ~nbstituão as aotuaes que tem dado motivo fundado 
& tantas queixas. Parece-ma, Sr. presidente, q!le o no• 
pre ministro da fazenda entende qne1 promulgado como 
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razo~vel, para cuja. effi.cacis. ae faz miiter que os fra
guez.es prorimos do valle do Parahyba, qne goz:io dss 
T6mtsgena immed.iatae da eBttada ae ferro, paguem o 
qne ora lhes parece de mais, e que no entanto ainda 
é menos do qne terião de pagar. se o ramal dQ Porto· 
Novo fosse coDStruid.o com os.pitaes particulares, con· 
forme a ro oata da com anhla. .Mineira, accreeoendo 
ainda que gozar õ os ene ctos a ee.tl'a a, sem so re
rem o onus de nells. empregarem seus capitaes. 

c Algo.IIS ~ig:J.atarios da representação {cujos nomes são 
conhecidos) têm de fll%er 1ma exportação por Sspucaia 
e or o'fo; ors., oan o emons o que m~smo 
para o café (que 6 o genero mais onerado nas tarifa:) 
'rirão a pagar s6ment3 metade 011 a terça parte do qa.e 
pagG.~âo pelo transporte por tropas (que era de 60 a 80rs. 
por arroba e por legua), parece á eommiseão pouco 
justificada a reclamação que fazem contra as tarifas 
pro'fisoris.s, as quaes devem ter tambem por filll fa.vo
reoer as zonaa produ.ctivas mais ran::ota.s, que deman
darem a estrada de ferro, firmando sa.a principal receita 
no tronco principal, na zona cafeaeira mais proxima da 
côrte, cujos fazendeiros, ~traças nos fretes da e&tra.da. de 
f~rro além da Serra, conseguirão não só reduzir imme-

menos de mets.de o qa.e lhes custava. antt~riormente, 
como tambem liberhrem-se das grandes de9pezaa com 
tropa_!! de ani~aes, a que .infelizmente ainda estão e 

mais remotas, as quaes não podem deixar de :tllereoer 
ta.mbem da parte do go"ferno toda a proteoção. 

c Não forii.o essas ta unioas vantagens proporcict;ndas 

com que realizão hoje sua exportaç~o, o bom aoondi
oiona.mento ~os productoa, e por conseguinte maior 
preç:o no meroo.do, sobrelel'ão os beneficios qu.e CC'll:têrão. 

c Para ter-se uxna idéa do minimam qu.e custa vão os 11 

tl'atlBfOrtes por tropas, do valle do P11rabyba. para a 
côrte, antes da estrada de ferro tooar nos pontos a que 
tem chegado, basta. dizer que na Barra do Pirahy e 
snaa immediações custava. elle de 800 rs. a. lS por ar- ! 
roba. de Ubá a Parabyba de 11 a 18200, do Cb.iador 
até Porto-Novo de liCiOO a 28; e illto quando ~a safras 
de café, sendo abundantes, nüo en~axeoião ainda mais 
881101 traDJ ortes. Estes dados são oaW,idos das cont&s 
pagas aqui na côrte pelos ooJnmusxonanos, e portsnto 
não são imaginarias.) 

c Ora, tend.o a lei ele 26 de Junho do 1852 no art. 1• 
~ 5" marcado como limite 1:na.rírnutr., que pela estrada 
de ferro nãO se cobra81!e miUB do que o cnato aotual 
das condições, fioa provado que não só o governo não 
autoriacn ea&e ma~imum, como, ao contrario, pelo con
trato com a extineta companhia fioárão os transportes 
logo pro•isoriamente reduzidos á metade e a um terço 
do que ou& tavão. Como tudo naquella época annancias!e 
barateZ!l; como não ae soubesse quanto custaria nem 
a oon11trucção da linha ferros, nem se~ traf~go, não 
podia o go'ferno ninda bllrl apreciar a influencia qne 
e lia cxeroeri~>. nas zonas por onoie atravetEa.sse, entretanto 
n íio deixou por i6so de ~cautelar os intere~ses futuro~ 
ds companhia e da la•ouia, marcando hrifas de 20 rs. 
por arroba. pn.ra as primeiras 20 legua10 c de lO ra. pára. 
as seguintes, com a impo6içiio das seguintes clausulas: 

c Contrato par!l ':~ltstrurr;i'lo, uw e ' ':t.stcio t!CJ. e!l radrt. 
de f erro de D. Pedr;, JI. 

c Art. 36. 
c § l . • pgra os g enercs de producção co paiz cl~:s

tinadcs á t'Xpor taçii.o, taes como café, aesuear, nlgodio, . ... 
em 1:gua. de 3,000 braç~>s ; e ; ara os do r.:; montação da 
coll!nxo geral, taes co:no f<J ijEo, mil!lo, arrcz, ~&rinha, 
queijo, batlltas, farinha ce trigo, toucinb.:>, car:;.e, pei~e 
~algado, l!al e o:.J.trc&, com·í ~:cral!üs ge:::1c~os .: ·'. prim.l'ir o 
n~oes~iull.de. 15 ra. pd o m!!E:~o peso .:1 ;.o.:E~s.n .... u;.. 

: § 2 .· Par~ os gane:::cs de i~?ort"ção pão compre: 
ht'ndidcs na. cls.snG antec~:dente o I:l!!::ti::::o co prc;·o scra 
de 30 rs . pelo mesmo peso e di<>tancia. 

~ § 13. Q:ta~do os ci•idondos da co:c._:;r. nlúJ. I::c:::ta· 
rem ll J O %· o gove;;::to t'! ri.o<!ireitode.;x_i~ircsccm· 
boic.s de !:.tllÜ preço p&rn ( ,g pateageiros u !l, :;a cl!i.f.f>e , 

como <!::tistcm nas ostradt:B de ferro bgl.::z&s, sv'!: c .it .nc
minaçiio de ccmbcios do go.,erno. 

TO~IO V 

< § 14. Para as mercadorias que ti 'ferem. de percor
rer uma distancia de mais de 't'inte legua9 pela estrada 
de ferro , se r~duzirá. o preço do transporte por cada 
legua que exceder deste numero á metade de preço 
fixado para. as di tu vi o te legnae. 

< A~t. 38 .. Qa.aodo os dividendos da companhia ti~-

?OI » terá o goveino o d.ireito de exigir della red~cçio 
~1 na tarifa dos transportes que fsça. entrar ce refo .. 
t1dos dividendos dentro do limite maxitro de 12 %• 

' podn'ã.o •er rt{o'f"tMdas a1 ta.ri{al, afim de " {a:erem cu 
alteraçõu n~cu•aria.J p::~,.a 1e obtenm ma.iores di'Ciálr.. 
do1. ,. 

c Ora, se etn 1868 aobavG.-se a estrada nas maia fa•o-. 
rnveis condições de trafego, podendo pôr Em pratica 
todas as economias com regularid~ide de sea serviço, 
havendo pouaaa obras no-.as s. faz~r., S!s urifas el ~3 in
sufiloientea para qae e estrada. désse nesaa.oocasião 8a9%~ 
como devia dar, está claro CID.II era reconhecida a ne
cessidade da revisão das tarifas, até mesmo para habi
litar a ~mpreza oor:n os meios. neceM.arioe, afim de po~ 

cc E' muito natttral o empen!!o que fazem o; qa.e se ser
vem da estrada de ferro de D. Pedro II de ter trana
portea or re os ba.ratissimo~. e ue ez:tra:ahem a 
as })equenas a teraç0<1s que o govemo te're necess1 
de fazer naa tuifas prolisorias. de acoordo com 11. leg!J· 
lação em vigor. Esae empenho é eem du?ida tambb 
o do goTerno e doa legüladores, que se eeforçio por do-

o p!Uz e "flaa c oommnruoaça.o a per etçoa as. 
< Ha, porém, um limito razoavel, além do qual não 

póde nem deve o go•erno imperial ir sem oocprometter 
o P.resente o fa.tnro deaaas emJlrezt.s, obrigando os con
tribuintes do Estado, qae dellas não goüo, a pagu 
eternamente o que fliltar da propri& renda, para per
fazer a sonuna <t.e enoargoa que pcaão sobre o theso-oxo 
nacional, e m6rmente quando OIIIIU estradas de ferro têm 
em si os elementos de satisfazer taes compromiss~ 
como felizmonte acontece com a de D. Pedro li, dei
xando ainda palas actaaea tarifas provisoriu á. lavoura 
na. zona que ntilisa, ntna eooaomia de transportes 811-
per1or a , : annnaes, compara os os preçe» 
aeMaS me&mas tarifas proviaorias em 'figor, contra sa 
quaes reclamíio o oommend11dor Francisco Marcond.ea 
tla.ohado e outros importantes fazendeiros da freguezia 
da A ppareoida, com os dos tratllportea 8llteriorell por 
animaes. 

T.A.IIELLA. llll T.LUS DOS CE!'!EB.CS .U.lli!ENTICIClCI 
POa .UI.I\OD.L. 

Rodeio • 
!lfen.dea • • 
Sant' Anna 

-
Commercio 
U bá .• 
PaTéihyba • 
E:ltre-Rios 
:Sau:a-Fé . 
Cbia~or • • 

&~ 
::: ·-S:'-
-..;o:s .. 

2GB 
236 
256 
268 
300 
340 

1:1~ ... . _ 
~; 

142 
15( 
176 
185 
190 
204 

220 
235 
246 
250 
265 
294 

.b 
.;i 

a 
e • "" 

12 
H 
25 
25 
18 
16 

12 

CC .. 
"" Q.o 

l 
}O 
18 
35 
46 

A& autigr.s tux~.s de Ypiranga em diante 8ão in!~ 
ric res r10 que eeri;!o E() o c~lculo tivcaae tiC.o par bue 
o cst'lbelecido no contrato com s antiga c:nnpanhia. 

Para Entre .. Rios essa taxa ' cria DG&te cuo 280 D. 
""' 12 % mais caro do qa.e M da nova tatifa. 

10 
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'r.UtLU. l>U 't.U.U JiOJ G:ENEI.OI :DE Im>OaT.AçlO POI. 
uaoa~o.. 

· Dilfertnçs 
~ 

~ ~ 
~ ~ 

Rodeio • 320 345 
.Meudes • 350 37~ 

.. Sa.nt'ÃlUla • • 370 4.23 
· ,Barra. • , • • • 390 450 

Ypiranga • • 410 463 
Vassonra.s • 442 476 
.Desen~o • • • • 450 485 
Commercio • • • • 480 600 
Ubi • • • 533 529 

;PAi-abyba • 571 670 
.~E:1tre-Rios • • • • 591 600 

Santa-Fé • • • 6i0 642 
· Chiador • • • • • 740 70() 

A l 

63 
6() 
63 
34 
35 
20 

6 

4 
1 

• -o estabelecido p6lo oo:1trato com a &ntiga companhia. 
. .Nesta conformidade a tu:a ele Entra-Rios teria aiao 

· ... :'150 ra. 011 25% mais elo flue foi fixa ia nas novas tari-
ús. Para Vaas 7 

• :fUJ.S UIIC3:tD.\S P..UU TODU .U UTAÇÕBSo (E!n'U:-JllOS 
1' .L1LL UEill'Lo.) 

G~r.er~. 

; . Algodio.t8orsrrob. 
- Cal p~r queire ..• 
;Jdoirõer. por milh. 

. Qa.eijos por arrob& 
'I~!hu pormilh~. 

. Lecha por· mil 
achas ............. . 

· Ag~ard.ente por 
......... ······· 

A!phalto por pal-
mo ctlh ..... .... .. 

Carvão de ?6cha id. 
Substanoias ateis á 

lavoura ( eatru· 

~ ·-~ 
~ ., 
~ 
i: 
'"'~:: 

26aeoo 

8180 
8092 

mes) etc.) ..... .. l68SOOO 
M.adeirA8 do expor~ 

tayão ....•. •.....•• 

D.i~ de importa· 
c;ao .. ............... . 

~ 

g 2. 
3....: ~ 

~ - s:e <:S 
"" ~E 

~ ~ 
~ 

IBI5 
8520 

2aiooo 
200 

178000 

188000 ssooo 

8141 8039 
f$072 802() 

368000 1328000 

"' ~ 
""" ,g2 <.>os: 
$~ 
":i 
1:1: 

31 

22 
22 

79 

de68% a 
24% 

de 79% a 
51% 

T4JIELU D.U T.A.X.U DO üFÉ E Gtl"EROS J)E EXI'ORTA~ÃO 
Elf GEJU.L POa AABO»A.. 

.: 
" 

., Di{/mnça. .. 
'--~ ....._ . ;::, 

f~ '- ... "" ·- ., e .. 
~ -.....:.: ..... :.. .... --.. o= e~ !Se ~ ... ~ E...<:l E... .. 

-~ " o tllO • . 260 308 48 260 
·Men~es. . ~85 338 53 285 
Sac.t' A.nnt. . 300 379 79 300 
Barra 315 400 85 327 
Ypirangs ~ 330 411 81 350 
V ILBIIOiltllll • 350 420 70 390 
Deer.ngano. 355 430 75 100 
Comcercio 375 Hl 66 425 
Ubá . 410 4t)~ !59 460 
Pcahyba ·. 436 4\H 56 185 
E::.tre·Rio.: . 4~0 5'J() 5C 500 
Sll-ntli-Ftf 531) s~;o 
Chlaà.Q:-. . ~o o 586 14 

< As taxas para az estayõe& da 3'! aeoção da Barra i!.c 
Piraby a Entre-Rioa nâó forlio oalcula.dq na.s primei
ras tarifas em conformidade com o estabelecido -pro
Tisoria.mente no contrato oo:n s. antiga companhia. As 
t.axu L'.a1cu1sà3JI em CO.IIformidaàe com aqnelle con· 
trato são as que se lêm na ultima oolumna co qusdro 
a~ima, r.s q~es ae approxinlilo d~s tsxa.s da ~O"Jlo ta-

- I • 
c: A tt~& desta ultima r"tnçlio, se fcsse tcmado em 

considerayão o deeenvolTimento teduzido da serra, aeria 
~40 rs., isto é, 40 rs. msis do que a te:z::a das novas 
t!Wfaa (7 * %)· 

T.U&LU. tlAI TAXAS DO CA.FÉ POR .\RRC'BA PAJU. O B.U.U. DE 
PORTO·!'IOVO DO Ct!:SIU.. 

.. 
Chiador. 
Sapucaia • • • 
Concei~o • . . . 

.. 
e 
5 
s:: 
~ 

-~ ~ ·.: 
c~ 
~ o 

E-I 

586 
644 
705 

.. 
~;:.. Dilf•rençei 
., :::: 
~ o .. 

~o ... 
~ ~ ~ .. o ·;:; = .... 1:1.; .. ;: ~ 
~~·= <:S e ~ ;:..:;:s ~ 

~ ~ 
E-I '"" '"-

6ôO 7~ 
710 66 
760 66 

Gm1r01 a1immtica"OI ~or ar,-oba. 

Chiador. 
Sapucaia 
Conceição 
Porto-No-.o 

293 
322 
352 
376 

380 
405 
4ao 
4.50 

Gen~ro;r dl ímpor~/lo. 

Santa-Fé • • • 
Cbiador . • 
Sapucaia. 
Conoeicão • • • 

642 
?00 
'773 
847 

'790 
825 
890 
9SO 

87 
83 
'78 
75 

148 
126 
117 
103 

Não se deve argumentar com o onsto de transportes 
por Magé, ou por Mauá e ontrcs pertos, que pagão al-... . . . 
não lêm interesse em desocr ao Valle do Parahyha para 
procurarem P. estrada de ferro ele D. Pedro II. 

Esta t>strsda não p6de de certo. aspirar tra.nsportar 
tanão O! prc daotos que aos lavradores .ta aia oontier con· 
&r-lhe, âentro da sua zona especial. 

Os que,apezar do sen prolongatnentt"l, tiverem á sns 
disp011ição msnores distancias a ven~er para outros pcntos 
e meios de trllD.Si>ottea mais barat:;s1 não fioão prirados 
de continuar a utiliaar-ee detaas vantagens. 

c A estrada de ferro s6 tall:l por fim melhorar a sorte 
dos q1:1e se a~harem m.al oollooados dentro da zona em 
que ella ee d.eser.Yolve, e não de&locar (ocntra a ordem 
natul'll elas coasse) i:lteressea que já se acharem van
taiosamente r.atisfeitos por outrne vias de oom.muni
oação. 

c Ningnem melhor sabe oalcnlar essas oolneDienoias 
do quo os pro prior. fazendeiros. 

c Pelas raz<iee que acabo de e:z::pender entende a com
missão : 

c l • a. h & i ~ - h lei n 6 l 
de 26 de Jnnho de 1852) nem de nenhuma de 6uas dis
po~içõea ulteriore11, oom a revia~ qne fez o governo 
das tarifas da estrada de ferro de D. P~dro II, adap
tando outre.a bss~a parA aa provisorias que se ~:chão ec 
'Vigor de~d.e 1 ~e Julho ultimo, firmando-ee para isso 
naturalm.ento na cxpetienci& iá &;lquiiidl!o. 

« 2 ." Qne cmqn!'luto n estrsd11 de forro de D. Pedro li 
não der rcn:la sapcri0r 1\ 8 cu 9% (e ni'io lZ, co:1:Jo mar~ 
cava o contrr.to cc.m a c:z:tinc:.a cou:m:.:a!J.ia), do ca~ital 
nclla empn~ado. e por .-:::tis cc C.oo.s âo.ncs co::sec~dvos, 
<>s.rece ex.tt':=?OlRDCC baixar de m:oio cs fret~~. s~m C(!:'· 
tez.a o~ ct>;:c-:- r·.!lÇS. d~.: au1;a::c:lc&r :;. :.:c:J.'J<. c:: cstrr.2.l' , o:: 
pelo ::eo-:~ W I':J t é la no :::lCEmo :;é . 



CÃS(mara dos Deputados- Impresso em 22/01/2015 11 :14 - PÃjgina 17 de 23 

:SESSAO E~ U DE SETElillRO DE 1870. 

< O q:1a o gover::.o já nd~ptou nas tnrifae, em relação 
acs ~::~burbios e sobre o custo de trsD.!portJ pera alguns 
ge;:•eros de ia tere: se mais i:vmeàiato da hv::ura, prova 
os bens destjvs que nutre du a~t.cnier opportun;;.mente 
ás entras zon11s d& estr&da. 

de Santa-Cnth11.rina, matricula de estudax::tes, c ven
oime:~.toa d~ ofiicial, amanllenaes, porteiro e continuas · 
ê!.o se premo tribunel do commercio. 

PRI~EIRA Pl. RTE DA ORDEM DO DIA. 
c 3: Q ·.:e logo <iUC se v<>ri :! c~:r e~sa hypothefe, c:-::1virá 

que o gov,.rno f:. rp. bni::tar cs preço~s t.ll;;,&:,ra~0:,:3~p;as:'ts;:J~~~e;;í·;._-l-----~~~Lil~IUll.El:l'-Oli.-J:~l-~•"'":.*e,e.---------
rc.s de 3" Q}.sl;ftl, e C6ClfC9 !! lttzer--r-,.. _ - ~>. T • 
e:::::. fr..vor d:s prodncto3 da h:>oura ou <!e indu;trill do Entrn em unica ~iscnssão, e é s.pprove.da sem dcba.te, 
pe.iz que mlli~ nec:.!sitare:n de.:se favor, como jci lt fe: c ,ai com a -proposição â ccl:)ml.stão de re:scção, a 
parti. ". al;;odilo naJ ~ctuau_ tarr(a' p•or:i:~rias, cc~ P~?- seguinte e~ench. approvnda elo sena.:!o á IOi(ot içãa 

ara, qoe autoru;a o governo para. concidet 
tnntes do grande ::::arcado da côrttl. iser. .;..4o de direitos de importa~ão aos materisee neoe&-

c Ett. conclu~ão, 6 de part:oer a comm!asão, qcte, com- s&rios para o ll.ll:lentsmento de trilhos urbanos ns cidade 
petio.do ao gov:~mo rescl7er sobre a mataria <ia. repre- àe St~.ntcs: 
sentação apreseotadH. n esta aagu.~t~ camara, seja-lhe ~ O art. 1" do projecto Bt'ja substituido pelo seguinte: 
ella remcttUa par-01 decidir como entender de jtu~tiça. < E ' o governo autorisado para concoder iEenção de · 

« SalQ. das l!&.sõ~s da camara. dos Sra. deput~dos, 12 direitos de importação dos oa.'"tis, carros e acaes&Orios 
de Setembro de 18i0.-M. P. Ferreira.Lage.-J. J. de dosmeamos, queforem:neceeearioap&raoaaeentamento 
Limt~. 1 Silva Sobrinho. ,. de trilh.os urbanos na. cidade· de Santos,~· aa -provinoi& 

de S. Paulo, de que é en::prezario Domingos Montinho. 
< Paço do senado, em lO de Setembro de 1870. 

'Vilconde de Aba.rti, preaide.nte.- Frederico u .dlm1idG 
e, l" eeerewio.- Barao de Jlamanguap~, 

4• secretario, servindo de 2.· :. 
c A oommisaão---da faz~d~, pa:ra poàer àat l?are 

eobre a inol~& repreaent&Ção da oamara muniotpal da 
vil1a da ·Feira. de Sant' Anna, n~& proYincía da Bahia, 
pedindo para een patrimonio as.t -:er;:rs~e~d~o;_s.}jE~o~ca;;p~e;,ll=;a;;;d~o,:s_~---;:~-PE_ft_s--::õ:-::-E--::s -:-... _»_. -:::L-:-. _IIl.___:_D_.A._:_c_. _D...:_oa_u.~I:-~-=-IIIT'II_u'::-=-"--=---::::---
_as ·Sant' Anna dos Olhol a.• Agu.a 
oiea de informaç~es do governo pela secretaria de es- Entra em 1" dísousaão, que • requerimento do Sr. Por-
tado compcttlnte, o as requer. tella ee considera unioa, e é approT&do e remt ttido á 

c Sala daa oommiseões, 14 de Setembro de 1870.- commísaão d~ redaaç~ o projecto oono~dendo pena~· .. · 
Per1ira. d.a. Silt~a. - t 

.A.UG.:IIE:STO JU;S TARJF.U NA. ESTBAD.A. l>E P.EIUlO DE 
D, PEDB.O U. 

c A's oommáfões reunidas de fszanda e obras publiose 
foi pela camara doa Srs. deputados r.,mettida uma repre· 
sentação de mais de duzen~os fazendeiros do munio1pio 
de V asaouru. 

c Cs peticionarias, deaorcvendo a sitoação preaente 
da lavoura do o~ré e as bem fundadas eepernncas que 
depositavão na estrada de ferro da D. Pedro II oCIÓlO 
um Mxmar poderes · - , • 
tando-l~e ra-pido tranaporta, SP.guro e barato, que 6 0 
benofici~ indzrecto que lhe póde o governo f~zer, qaei
xão-so do que a reforma ultima elas tarifas dos tnns-
poxtea a ~ • -
applicação ào f)'ltema metrioo, como de compeD.!Il·lO 
quanto Aos productos importado~, quando cates tend.om 
a diminuir, e portanto ficão os da Iavo:ll'a sobrecarre
gados sem allivio deetes; ew reisçüo ao systema metrioo, 
estan-io e~tabeleoià.o anteriormente, e sendo j:í costumo 
desde o prinoii)io oobrllr-~e um prJço por libra. ou ar
roln:, :z::i'o dev~ra, com a applioeção daooelle novoGys
tema, ~r modifioe.d.o, e pnra. mais, de ~odo que a libra 
e a arroba de proC.ucto pagão hoje mais do que 

pagncvão. • ·- d • " -- a· < omquanto na op1n1ao as Oo!Ilml~BvCS PeJaO 1guoa 
:le attençáo oa fundame11tos da reprosent:!ção referida, 
ponderii:> as comm.it>&ücs que ó da oompoten cia do go· 
-ve::no bt:lr ns tarif~, cRbondo apellas á. c11.mara dos 
S:s- deputados :1. fiacali:ação o censura., qns.nd.o entenda. 
cl.::v~-la descmpanhar; o aesi:n, niio anmprindo á ea
:::::arll. r ceol"or, cD.tcndcm as commi1eões quo devem 
p:opôr que se rcmatta ao governo ~ reprzsentação que 
lbe foi dirigida, para que seja tomada na co:K!iderr.ç iio 
mzrecià.a. 

c ~. a. IIF eomons:· e ~s, c tom ro e 1870. -
Ptrára da Sllr:a.-D. Afarlins.-1-ureliano àe Carea.lho. 
-CollQ Pin:o.-.:1 . T. do Amaral. l> 

~iTliADA DB F &Rl\0 l)lt ~1\!'iTA CATB.\Ril'A. -KATII!CUU. :DE 
EITUDANTE5 .-VENC!~l::~T08 DO OFFIC!AL, AJU:SUE~SES1 
POBTJ:IBO I; CO:STI:-il'OS l>O SUPIU;~O TlllJit::'(AL ;"":E IIJI• 

T~ç:A.. 

Entrj;o em dis~ne.s:ii.o, e sio sp;>rcvaàes t Em debate, 
u; rod.s.cçõe& qnc fori\o a imprimir 'C.:l.B l!C~L;:, ~a àe 12 e 
13 C:o corroote, sobre a ~t~da cie ferro da p:ovincia. 

! 
i 

I 

\ 

CONCESSÃO 110 XONTE-PIO A •• 12[. I . F. DA. llL'VA.o 

Entra em 1" disoullllão, qae a requerimento do Sr. A.n· · 
gelo do Amaral se considera umoa, e é spproT&clo e 
remettido á commi&;ão · de redacção, o projeoto fiU& 
autorisa o governo para ccnoeder a D . Maria Izábel 
Fernandes dn Silva, irr:nir legitima e menor do finado 
1" tenente da armada Joaquim Xavier de Oliveira · 
Pimentel, o monte-pio qne competia a sua mãi, •e não 

~àa antes de habilitar-se. 

REJIIIIÃO JIE DlVJD~ ~ li. A.. F. R. DE A.l'\TAS. 

PAGA!IlB:-iTO .lO DESE!IlBABGADOB C. J, D~ 1!. 6A!STf.LG·O. 

Entra em 2• disctiSsão, e é approvado, e passa á 3",. 
o projeoto autorisando o govetno pua mandar pagar ao 
cicscmbargador Ca"tano José da Silva Santiago a il:l
portsuoia dos ordenados que lhe forem devidos, corres· 
pondentea ae tempo decortido da sua remcção como 
juiz no direito da capital da Parabyba até st:a posse e 
cx.ercioio na oomarea. de Cautagallo. 

O Sn. So11u R~:xs requer, e a camara a:unue :!a dia
penss. de interstioio para lj,Ue o pro· ecto entre ·á a:n 

s o; a ua eu an o, a opta o, e vai á 
cC>mmisaão de redacção. 

O Sn. C A.SADO (pela oràem) :-Sr. presidente, en:re 
as matarias dadas para a ordem ào di.:, a r eforma juó.i
ciaria é 11em oontestação a de maior import:ancia e ttt.~s
C!!ndenoia, o aquella cnja solução o paiz illBtantemen:e 
reclama.. A I?Pro::tiiruHc o termo da segunda &"'silo C:.a 
pre!cnta legtslatura.; o c a entendo que não convem de 
modo algum que Sque ainda Adiada para o anno •i:l· 
dout·o a aatiafação de tão urgente :cece6sids.de . Receio 
muito que se nos poPS& attrihoir com r~:zão a meex:oa 
esteriliàade per~rbadora. de qa.c com tod~ f:zr:à::::1cnto 
temos arguido oa ':10880! &d~narlos. Pelo que, St. pre-
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aiclent:3, me r.!outo a pedir a V. Ex. que oonsnlte a 
camar& para qa.e seja admittida a. disc'!lSaã:> ds. reforma. 
judioisria de preferclnoia a toios os dam&is objectos que 
&e &ohã:> na. ordem de dia; c nes~e sentido envia•ei á 
Jll8S3. !Ilen requerimento por escripto, se fôr necessario. 

Co:Jiultada. a cama:a, :resoh'e pela sffirmativJ.. 

SEGU~DA PARTE .D.;. ORDEJ! DO DIA. 

REFORMA JtDICIA.RIA. 

Conti:Júa ~ 3' discussão do P""C'je~.to refor::üando IÜ
'félrsas disposições da lei de 3 de Dezembn de 1841, 
com a.s emendas a?:>iad.ss. 

Vê:n :i ::z:e~a, s:io lidas, apoiadas. e entrão conjunta
mente e::n discussão, ss eeguintes emendas : 

< Ao art. 13 :-Em vez da palavra-inferior-aiga
a-até.-Almcar .4.raript. -G.:lma Ctrqu.eira.-lerony
tne> Pmido.-Duqu1-E1trada Ttia7tira. ,. 

c Art. l" § 6." Su.pprima-se i\ oals:n-r.-magistudos. 
c §§ s· e 9." Sapprimi'io-se ... . . .. . 

muns - acorescente-se -de que formare:n calpa. 
c Art. s· § a.· Aocrescente-se: - So a prisão em 

flagrante fôr l.':aec::uada por pessoa do povo, e níio se 
•chgr prorima algnma daa autoridades meneionaàas 
:zw § 2·, será o pr68o apreaentado ao inspector do qnar
teirão, qae formará o autc. 

<Art. 9" § 3." Depois das pa.la.vrs.s-ainda aseim
rea on -

-tet:lpo da prescripção- diga-se -tempo de dez 
aunos. 

c Art. 11 e paragraphos. Suporimão-se, menos o 
lf .. • • 
~ .. 

c Art. 12 § 1. • Accrescante-se : - que serão deci
didos pelo juiz de direito dentl::o de ciuoo diaa contado& 
do recebimento <los autos. 

c Art. 12 ' 5. • Tranaport<l·se-exoe?to nos crimee-, 
etc., para depoia da palavra- absolvição. 

c Em ,.ez de -por intereEIB da lei- diga-ae -
p&ra a bem da lei Mrem reaponsabilisadoa os empre
tpdoa que derão causa ás faltas de fórmulas eubstan-
Claes, rc:oon ec1 as pe a re ação, e &e procederá a novo 
julgamento quiUldo o tribnn<~l, attendendo á influencia 
c!ellas sobre o primeiro, assim. ordenar. 

c Art. 13 § 2.• Depois da palavra- ublica-di a-se 
. requertmen o p ~ preJU t ;a a quau o<: a niio 

que1ra accu~ar-, e snppr1ma-se o reato do psragrapho. 
c Art. 14 ~ 2 .· Em vez do-valor de mais - diga·aJ 

cujo valor maximo fôr do 2::cs em bens de raiz e 4008 
em ben~ movei3. ' 

< Art. 18. Snpprima-se. 
c !---rt. 19. Sapprimão·l!e as palavras-qtHl não forem 

znaglBtrados. 
c ~§ 1• e 3 .• Supprimão-se. 
< § 2,• A' ps.lsvra- c::>:ercicio- angmcnte-se -

efl'eotivo. 
« Art. 20 § lO. Em vex de-até trca mczes-dill;a-se 

--até trinta dias-; e snppri:na·ee a palavra-civil. 
c Nas disposições di versas : 
c _Artigo. Os offic~os _de justiçl\ acrã o piJvidoa pelos 

pres1?en:ee d.él5 prov1.:~aa, obecrv11.das as dispoaiç" es 
.:n ~~g"r sob as cond1çocs o modo do provimento. 

cr Arti~~:o. A prisão por falta àe pagamento de cnsw 
não excadé>rá do trcs mez ~s. 

c Artigo. 0,; crimes de re~istencia comprehendiüa 
na prjmoira parto do art. llõ do cod1go cnmmlil de 
tinàa de presos e do bancarota s'"rüo julgados 'pelo 
jury, fic11ndo ravogadoa os§~ 3" e 4" do art . 1" e o 
art. 2' d.o decreto n. 662 de 2 do Julho de 1850. 

<c Arug:>. O m~istrado t em direito A BfOSentadoria 
com todo':! os 'fen::1mentoa contando 35 llnx:os de cxeroi
cioeff<!cti•o, co:n todo o ordenado contando 25 annoa e 
com o:d2:c.a2. o correspondente ao tempo de exerci~io 
etracti'l':> sendo jul~ado imoos,ibilita do de continuar a 
aerrir por incapacidade pb)·si~u ou moral. 

c Artig~. N tlohu::n magiatr~do ~ó~~ r.~r aposentado 
.em o ped1r, ssl!o no cs tsO de l:lCBp 3eta.nde phy!ioa ou 
moral, recoo.h.ec1da aq 11ella com ~;ua auà.iencia e ve-
ri.fic9.da est~, ouTido o conselho da estado. ' 

< Artigo. Oa membros dss relações serão tirsco9 dos 
juizes de direito po:- mss antiguidades, pelo medo 
como sa :irão aotualmente os desembargadores para o 
eupremo tribunal de jmtiça. 

< Artigo. O magistrado ql>e eceitar mandato de elei
ção po :.;ulsr, ou qualquer e'l!lprego do poder ex<outiv.:., 
ou excrcicio nli cas!!. imperial, perde o seu lugsr, qr e 
será logo proviio.-Jnlonio Candido da Cru.: Machado.-. 

Eme:!l.:.11s ao projecto n . 216 de 1870. 
cr 1" substitutiv& do art. 1" e seus§§ 1•, 2.· 0 g_• 
c Arti;~o. Em cada uma das cidades e tiédes a~ rflaçso 

haver:·~ :ns.is dou~ jui2.es de direito. 
c Ar;igo. A distribuição e substituição do~ juize3 d'3 

direito desõíil\ cidades st: regulará pelo modo fegn.inte : 
c 1. • Além dcs juizes de direito ePpeciaes, actual

mcnte ne1ls.a e:xist(•ntes, i:lclusive os anditcr~s de ~:.:erra 
e merinba, ser~o tambem especiaes: dons ds capital do 
Maranbão, doa quaes nm terá a jnl"isdicção crphsnolc
gioa e o outro a da fazenda ; e u:n de ôa-':a um~'< das 
oapit~es da Bahia e Pernambuco, qne terá a jnriscücçio 
orphanologics.. 

a 2." Ajurisdicção criminal sorá exercida po:- qnatro . . "" . .. 
nambnco, e por dous na capital do Maranhão. 

c 3. • A jurisdicção civil, na qual11e não comprehendo 
s orphanologica, a cor:lmercial e a da fazend:., terá da 
onmpetencia àos jni•es àe qne trata o paragrapha ante 
cedente, exercendo um della! exoltl.Sivamente a juris
àicção da provedoria de oapellas c residnos. 

c 4." Fóra dA côrte a auditoria de guerra será exGrcida 
· · · · eaignar annual-

mente. 
< :S. • O governo regulará a substituiç:io de todos esses 

juizes entre si e por ja.izes substitutos, por modo que 
estes não possã:J exercer mais de uma vara e aquelles 
não acoumulem mais de duas. 

c 6." Ee.sea juizes rmbstitutos serão nomeaéloB pelo go .. 
verno na cõrte e preeidentee nas províncias, d'entre os 
doutore& e bachareia formados em direito, que tenhiio 
doua annos de pratica do foro, pelo m\lnos; serviráJ 
pelo tempo de qaatro anncs, e seu numero Dão excederá 
o dos juizes efrectivos, preferindo os que não forem ad
vo adca. 

c A!hgo. as Cl a es q·:e, de faturo, forem séde& 
de relação, o governo organi~ará o servi<;o judici11rio 
de aocordo oo:n aa disposições dos paragrnphcs antoce
dentel, 

c r 1go. &li oomarcu em que ouver um só juiz: 
de direito, rerEio por elle exercidas todas as jurisdioçõe!; 
e nas que hon•er mais de um, serão distribuidas as 
jurisdicçõas entre os juizes, como melhor convier ao 
seniço_publioo, 11endo. a criminal exercida por aqnelles 
que nao forem espectsea. 

c Uma voz feita eEaa diEtribt:iç&o, Eó por lei poderá 
r.er alterada.. 

c Artigo. Os jtlizes d<3 direito que e~tivorem na 
prcsiàcnci'l do jury serão substituidos, dur:snto a sess~o, 
no g,ue respeita ás cutras attribuiçõea. ,. 

c 2.• Substitutiva do § 6" do att. 1." 
c Parngrspho. E' incompativel o cargo de chcf• d~ 

policia 0 0 m o de magi&trado. Para elle serilo no:neadcs 
doutores ou bach'lreia formados em direito, que tenbão, 
pelo menos, quatro ann.o3 de pratica co fôro ou de 
admiDistração. O ~overno lhe marcazá os vencimentoa 
:níio podendo exccdilr cs notnaes. ' 

c 3. • Supprin::ão-sc os ~§ 8' e 9• de nrt. 1. • 
c: 4. • Substitutiva do :m. 2." 
c Artigo. Aos juiz~s de paz, além da attribuiçiio d;J 

proceder a corpo de dolicto, compete : 

c ~ 1." Conhecer das prisões, e dc:iberar sobre odes· 
tino dos que ~~ scff.re:rem, na f6rm4 esbbll~ci.:l.a nes•a. 
lei . 

c ~ 2 ." Concc:;e:- :!ança pro•koria, cçr.!orme o dis . 
posto na prcs ~nte lei. 

c 5.' SubbtÍt:ltiva do art. 3." 
c Ar:í;;;o. Aos j uizc:; municipacs compete u::licame:J.t::: 
c § 1 • Conhecer õas prisües e deliberar &obre o desti-

no dcs qne ES scfTr <O:-e::n, ncs casos determinados nesta 
l l!i. 
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c ~ 2. • Cot:ceder fi!lllça prov.isoria, nos termos da pre
sente lei. 

c ~ ~-· Proceder a qunesquer diligencias ordenadas 
pelos juí::e<l de direito ou trihunaes. 
c~ 4." Preparar os praoesasos para. o julgr.mcuto pelo 

ittry. 

art. 7 .• 
c~ 1." Proceasarejalgar os crime~ qu3 scs jni•csmn

nicip:l~s csbia. cspeclcl;r:ente proces.sar ou procc~sar o 
julgar. 

« ~ 2." P:onuuc!a: em tod.:>.s os orimea C.a co::1petenoia 
do j:.:."Y· 

c § 3. • Prsnder o~ culpa.doa, cu o sej io no E eu ou em 
antro qualquer juizo. 

< § 4." Conhecer das prisões e d•,liber:lr sobro o d~s
ti:::.o <io~ que as sclrrerom, nos termos est:óelecidos ne 
presente lei. 

.. § s.· C.:>noea~r fiança nos os.sos e pele modo pres
cri pto nc6ts lei. 

c§ 6." Preparar os processos para o jalgame:Jto pelo 
jury. nos termos em que não houvwr juiz munici
pal. 

c: • e u_s sen nc e o r1 nnse • 
.. ~ R.• Jolga.rassuspeiçõea postas aos juizes dlol direito 

das comsrcaa vizinhas, aos juizes de paz. municipaes, 
antoridaie:~ policiaJs, escrivães e mais offioines da 

J «·E~ tende-se por comarca 1'iziaha n que tivor a séde 
l!lais prc-xi!Ila da eéde do termo em quB se arguir c. 
suspeição. . 

du comar3SS, e nell.as dnerá5 :residir os juizes de dirEi
to. Uma ve~ feita (Sta desi_gnação, só por lei poderá ser 
alterada. 

c: 7 .• Substitutiva ao art. s· c seus paragraphcs. 
c: Artigo. E' extincta a oomt~etencia doa chefes de 

policia, delegsdos e snb:iclegados para a pronancia. 
~ Além das outras sttribaições que têm essas autori

daC:es, com!lote-lh.e!: 
c ~ 1 • Prender os c:1lpados, ou sej~o em seu ou em 

alheio àistrioto. 
c § 2." Conhecer d:J.s prisões e delibcrareobra o dea

tic:o a os qtte as so!frerom, nos caso~ e polo mo :lo deter-
li:lbad.o neeta lei. 

c § 3." Conceder fiança. provi"oiia nos t'~moa da 
pres..:nte lei. 

< s.· S1lp])Iima te e art. 6." 

I 

I 
\ 

-por mein ds denuncia, :::os t orn;.os õ.so; leis em ~igar, 
e de confor::nithde com ss st>g:::int(:9 C:is?osiçõ~s. 

< 15.' S..1b&titutiv2. dos p:m.grap!:os uo a:t. ll. 
c ~ l." No 0850 d~ eRgrame d'.ÓCtc•, a cen::.;~~ia ser~ 

apr~scotada d~Dtro à.e !O d!as se o réo estiv::r afiençado, 
e de 2 se estiver oreso. Estes or; zçs Poderão H·r é::tCe· .... - ... ... 

c: ~ 2. • Pllra qn\! o prorr:ot~r pü.blico p;;s~~ of.'erec<:-r ~. 
dc::I.Uncia noi prazos acill:~n. d.es~g::1adcs, (!. r.utc!'i!lr.à.e 
oompcter:t~ lhe remcttcr:i us mcv.:.s res'iàt::.nt~s .:.:s dili·· 
genciu 11 que houve:_ proce.;if o • • 

< E!:.scs pr~zoa t:.~~au con:n.~os ila ~!'tt.a. cs. r c-!:":..::2es c.a~ 
provas. 

ti § 3 . • :;~ eegvt"dcs os pr~zcs,n "io houvzr o uromoto:
publi<Jo o~l\rec.d·J a <lõnuuci:1, a P.ct,>ridade c:>~.: pcteDte 
lava:-á i.t.J ~o conhecimento do j .:;.íz de .::lircrto, e este 
su<;pcn2.~rá o promoto!, e o suj~Jitárá :í. res~o:.s(;bilidade, 
mult:.n:!o-o o-n 50S. s..: não forem at~ec.diveis as ra2.õa~ 
da demorn. 

<Artigo. São aí)plica.vcis aos c~imcs d.e respo~Eabili
dade, ~::n que f11ncuioo.sr~m o.;; promoto:::es pG.bliccs, 
todas !lS disposiçú::s d o artigo sntecedo::Jto. 

tt Artig:> . N:;s caE-os omqu.<3 tcmlcRara ncção publica, 
os pro:no r pu .1cos po em 1n erl'lr em 0 os cs 
termos do procos:o, Dão obstante h.iver p&rte accusa-
dora. · 

cr 16. • Supp~i~_üo-so os ~§ 1", 2", 4" e s· à.o a-rt. 12. 
• . b -? J l 1 -

pnl, da p~:z-:tM so :ê:n no § 3" do art. 12, per eEtss: 
pelas l'IUtJridn.des pvlicii•l'S. 

< 18.". Sub&titu~iv~ do art 13 e sen § 1.• 
• . I 't • 

265 do codigo criminsl &erão punidos oom prk ão 6iin
ples por 2 a 6 mc;z.;:s e multa cor:eapcndcnte :i. metade 
do tempo, quando o Y&lor da oousa fc.rtada ou do estcl
lionato não exceder de 100$, ou. quando o f :.1rto fõr de 
snimaos de qualquot' cspecie. 

« Artig1. O ma:ldmo d~ pena de prisão eshbelecià.a 
no n.rt. 2\J l do c:>di;:o crilllinl.l é redvz:idJ a seis :::.ezes. 

• 19." Snbstitlltivc. do art 14. 
< Artigo. Aos juizes municipnt's iica competin:lc 

unicamente o prepa1o de :odos oa f~itQs, r espoitada ~ 
2' d isposiç:í.o do ~ 6" ci.., 1lrti;::o ::ntecedente. 

< 20." Substitutivn. co:; .s:rts 15 o J 6 e do § P de 
art. 18. 

< Artigo. Aos ju\zcs. C.c dinito comp;;to : 
< ~ 1.· Julgar as su~p~içiios postss a cs juizes ce 

àireit a àas eemareas vilia!uu, j u ize9 munieiaaeg e 
de paz. autoridade~ polici&cs, escrív:ícs e ~ais cfficio.~& 
dH ju~tiçn, gu:~t2.ada. 3 cl.i~ ~KÜÇiia C:J p:!.::Jgta_fl !:lO a~ 
artigo . 

< § 2." Coo.hee'.lr dos sgg~avos ec!mittiao:; n J jnizc 
de paz. 

< ~ 3." J tJlgar om r in~tn.ncia com alç:.caaté ZOúSOOO. 
c ~ 1." Extcutar Russ senten-::~a ej as dos tri bo.nul'!e. 
• ~ 5." P .:ooe.senr o j ul~r to ri cs os fdtos .o:<s com~rcns 

om qQe n::io houver jciut~ munici;:acs. 
<~ 6." !.'iatl com~rc:;semque b.ou>er juiz~s :::n:.:J.~ci

p:letl : 
< ~ 1" Conhece:;:- os s~gravos i::.t ~rpcstor. do cesp ;:~ 

chos dcn j t~ iz~s ::m!'i ci r-:1cs. 
c 2.· Dar a h:~:J.t()n;·a c• fi;; itiva e cs 2ls,~ 'l cho~ q::c !:!:::::::. 

forÇ!l de sentt>nçn àcl:i'.l!tiva e:n t oJofl o~ íci:o'<. 
< 21. • Sn bslitut:Ont do r.r t . 17. 
c Artigo. N :u causas C.a ló.l•; :J.C.a. ·~cs j ::.izes C.-! 

direito seguir :·e·hao ?roccsso <U.n::l:::rio, :;alvo r.quella11 
em que, po: I!!U.:!. :J.at:liUJ, compit :~ o p:o::css;) crii · 
D:u:io 

"'22." S:lp pri:'!lão· s (J c~§§l• , 4". 5o c5" 2.o ~:-t 17, e 
~ 2" conrt.l8 : o :>~t; 19 e seus§~ 1" e 3." 

"' 23 • Su~stito.tiv ... ib ~ lo cio •~rt . 20 . 
c Arti;;o. O govt)rn"l C:r>: f'edir.í. o 3 rc r,uln~c ::t:: ~ ::::c ::cssa

rios p!?.r!l a •' ::.o::ecuç:in dest<l lei, podcu.~o CJ ,::::t;:l&r pen.&.; 
até 3 G :liG.5 e ::nult3. s.t é ZOO~OO J,-SQu:~ Reis. ,. 

E:n:Jn dli.s ao prcj co!o l! . 2115 C. c 18';'ü, 
< Additivcs : 
< l - Ar:i g:>. O~; nrtígo> l' e 2' a. o ~ccr~: cJ n . ~57 c.~ 

26 de J u:1!:~ '~ ~ l S50 são s pi i .:.,1d.3 :i. r. u"ig,üdaê~ d.::.: 
descm!:>argn<:orcs, psre serem ::.oJ :::'Õ~2os ::::i.::~~~::cs C.c 
suprc:o t:íbunu d.a justiç~. 
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« Z.-.4-rtigJ. O luga~ elo rlesevJborg•dor, que vsgar 
em (.p:m!q•;.·Jr d&s rebç:õ.::s, B~':!rAprovido: 

< l.g Pdo :m ~ds ~n.ti 6o <l'iJntl·:! 03 (leH>rnb&rg~d :· rea 
qtw o reqr.e:·cr,, m no tc:m po e pelo modo que o ·governo 
(e erminf!.r, e "" Llta de2tes. 

« 2. o Pe~ .. ~) juiz de direito m~1is antigo. 
< 3.-Artigo. Og t:'J2.gi:;trsd.os tem direito á apoacn

te.çãa JJ.os ~eguiates termos: 
< § l. • Com torlos os ~: n~k:,ento~, se o~ntar 30 snnos 

de atf'~ c:;vo ex'" cieio. 
< ~ 2 I> Cot:l todo o ordenQ~lo> ee Hv~r n:aia lia 25 an .. 

nos d~ eff'~ct.lv ·; c:xercicio. 
< § 3.° Cmn ord.en2.do c-n-rc:1pondente ao tempo de 

ex~rdeío offecti·;o, Ge o tive:~.· por. n::m:.os !·!e 25 annos e 
mais de 10, u >rll vez qu~ se m•stcce ·in;:;prossihilitado de 
continuur a r:~tYÍ1\ por iucsp~cidr~ cls pl!yt.ica on moral. 

< 4 ~.Artigo. Nenhul!.l magistrado p6de ser apcssn
tndo ~em o pe·.dr, selvo no c'so do incapaoidade physica 
ou moral de natureza pnmanente, reconhecida com sua 
andienoia ·p5lo snprt:roo tribun>il de joEtiç81 e ouvido o 
oonselho· d~ •·atado. 

• Artigo. O msgiotrado que fôt• aposentado nv. fór
ma do di•poRto no <Gtigo antecedante t em direito á 
rehabilitação no· caso de que veuha a adquirir Eou es
t~do perfeito de capaoidvde phyeica. 

• Artigo. Par;, que o governo resolva sobre a reha
bilit,çilo de um magistrado nas con,içõcs supl:nmenoio
nadaa, procadt,rá ás mesm~a diligencigsque para a apo
J;entação; e su reh!ibilitado fôc o mogi;trado, oaber-lhe
ha clesde então o primeiro b~~~• que vugar. 

< Se o magistn1do f6c miDiatro do supremo tribun!il 
de j usti<;~a o a desem·b ;rgaàor, o governo .u;nndará. que 
elle .tenha ·cxeroioio no 1·espectivo tribun&l em quanto 

· não . houver: vagP.. 
< t5•-Artigo. Aos juizes de di1·eito compete foto pri

vilegiado tsrubem nos .crimes commnns, Gcndo proces
ndoa e julgadcs perante os mesmo~ tibunaes e pelo 
.mesmo modo por q :te o rão no~ crimos de responsabi
lidade. 

< 6.-Artigo. Ex1stintlo juizes de dh·eito avulfos per
cebendo ordenado, não se fará nomeaçlio de novoe para 
comarcas de in~rancia a que elles tenhão dinito, ou que, 
não obsmute ·serem de intraucia inf0rior, as tenhão 
peciio. · 

< 7.-Artig·). O ~overno fnrá nova classificação de 
comaro~}.f'i quanto ás de 1 a e 2· intrancia; e uma vez 
feita; ~ó por lei podorá ser alterada. 

< 8.-Artip;o . ti<? extinutos oa cargos de juiz . muni· 
cip"l '' do orphãos ilao cidades ·aédea de relsção. 

< 9. -J:..;~tig). Q, juizes de direito não terão mds 
a. att!'i<·uiçiíc, <W appells,r. daa decisõoa'i!.o jury, no caao 
do art. 79 § !'da lei de 3 de Dezemb1·o d" 1841. 

< lo. - A<tig•>. A "ppellação que os juizes de direito 
pcdião ioteqlOr eco o(ficio, ii"s deci,ões do jury, noD 
casos d,, f,\ i" do art. 7:1 da lei de 3 de Dazembro i!e 
1841, é sulntitaida p•lo protesto por novo julgs:nento, 
qtie a" partes pod<Jdo fazer. Em neohum out!'O caso 
poderão m•b na p ~rt·~n protestar por novo j ulga. 
mcnto . 

.: ll.- Arti~o Se o promotor publico entender que 
:!lÜO· d~va d{!X' í.A denrmcít.;., por não ~er Cf:ao deJla, o 

declarará :.\ antoridaü<J competente, e l' ão terá lagar 
o procesc;J; m•ts ficará o promotor sujeito á reoponsa
bilidar~e, devet~.t1o por ieso nquella · alltoridade s11bm~tter 
tudo to conhecimento do juiz· oe direito. 

t H.- "'·· t igo. Os otlicios à e justiça ser~o provi doa 
pelo> 'prt•G'•kntcs das reopectivus provincin.•, oom depan
dencb de tlp?rovaçiio o titulo cJo governo, obeervudaa 
&& lei" em vig.;r 6obre ~k condiçõas e modo do provi
:z;a Jto, reduzidos os fH'oZc s á metade. 

< 13.-Artigo. O proso em virttldc de pronunoiP. será 
cowlazido á pree•aça de qualquer d•s autoridades, de 
que trata o artigo,. se incontinente não íôr encontrada 
a g,a3 tiver ordenad·:> a prítão. 
• <.< l4.-Artigo. A lianç& qno o réo dove oer ac1míttido 
a )'restar, lngo que i:ôr levado á prer.ença cl>l autorí ,lado, 
nc~ CB.!IOZ e tu que ella tem lugar pelas leig vigentes e 
psla presente. 6 pro~íwri~. 

< 15.-Artigo. Qualquer escrivão é competente para 
l.&vmr ce· nu to• necesearios para " fiança provisoria, 

< 16.-~ Sa a prifã'J fôr or<1ena<lll. dentro de 4B ho• 

raa, contadas ds p~rpetração do crime, .dependerá ape
nas do rnendado; e eíi'ectuaiia ella se procederá nos 
termos ilo art. 16 e Bens paragraphos. 

< 17. - Artigo. Será Admiep.ivel aggravo ,de instru
mento com:efl'eito suspemivo, nos casos e com os prazos 
que forem e>Obb <llccít:los em regulamento. 

« 18.- A:tigu. Li.léru dos aaaoe em que ~ctualmente 
pó·ie ~;er interpuEto aggravo, haverá mais os seguintes : 

< ~ l. • Dcs despachos que contêm d·~mno irrcpara· 
vel. 

< ~ 2.' Doa i.!er;peo2es de deliberação de · pr..üilhas, 
< § 3 • Da sent~nça que releva ou não da ·deserção 

o appe!lan.te, ou julga deserta e não seguida a appel
lll.ção. 

< 19.- ·Artigo. A«pJ?ellação permittida pelo art . 301 
do ç,odigo do processe criminal, quando não tiverem 
Bido gna!dada!l r.s formulas eubstanciaes do processo, 
não terá effeito suspensivo, sendo interposta do se
guni!a sentença absolutoria. 

« Artigo . Tondo provimento a appe!lação interposta 
de oegunda. au mais senter;çns abHolutori~s; no caso do 
art.igo antecedente, o réo será eitado para reaponder 8 
novo jur;r por qualquer dos meios estabelecidos para 8 
citação, segumlo as oiroumstuncias o exigirem, e não 
comparece.t~do, eerá julgado á ·revelia. · 

< 20.- Artigo. E' applioavel ,no éivel o disposto na 
lei Ii. 1,350 de 14 ile Setembro de 18661 sobre o juizo 
arbitral. . 

« 21. - Artigo. No processo das appell~çõé's se ob
servará o que dispciem os art:B. 647 ;166() do .reg. n. 737 
de 25 d.e Novembro de 1850. . 

· < 22. -Artigo; A• prisão por falta de pngámento de 
. custas · não excederá de doue mez.-Souta Rei~' ~ 

O SR. CAs~CDo requer o encerramento da dia·cuseão; 
e eendo a camara consultada, resolve pela ·.,nffirmatila, 

O S11. •. Soun. REIS (pela. orà.em):-Sr •. presidente, tiYe 
a honr& de offereoer um .proje()to .em substituição do 
que s.e di9autia,. e prevenincio a hypothese de .que não 
passe a sn bstitui1•ão , ofl'ereci tambem emendas, · umas 
substitutiYB9 e outras additivas. 

Poço, pois, lioança a V. Ex. para pergnntar-lhe ee na 
votaçíio a que se tem de proceder devem os .lll'tigps e pa
ragraphos, 0e,da um de per si, ser submettidod delibera· 
ção dacnsa., ou Ee o projeato em globo; noprimeiroaaso, 
retirarei o projeoto substitutivo, visto que as emendas 
substitutivas satisfa.zem o ·fim que tenho em ··vista, e no 
segundo caso, conservo uiío só o projectp, como as 
emendas, para que se não pussàr a substituição, sejão 
votadas as emendas. 

O ER. PRESIDENTE: - Se este projecto tivesse sido 
votailo em 2' discussão, só aeriil.o votadas P g'lra as 
ernendns; mas ct•mo o projooto n:io tem ~inda votação 
C.a caõa, segundo r!ispoeição consignada no regimento, 
vota-~e artigo po~ artigo.; for coneeg!linte, hei de pôr á 
votação por al·tjgos o projccto das commis<õe> reunidas. 

O SR. SouzA RErs :-Artigos e parngraphos. 
O Sn. PRE<IilENTE :'-"S~ra duvida ... para oonsidersr

se então aa emendas correspondenteB a· cada um doa ar
tigos e parngraphos. 

O Sn. . SouzA Rars: - ~., ote·se aut2s .pars.grapho por 
pllragrapho, porque a maior partQ contém dispoôições 
que nenhum!! relação tem com os artigos a que ·eetão 
presos. E' preciso não esquecer isto. 

O Sn. PaEsiDENTE : -Mas estf1. votação será rnuito 
demoráda. 

O SP.. Soua REIS :-A não ser assim, a approvnção 
do projecto em diaomslio póde ser .uma sorpreza, e 
queo:: o estudou bem conhecerá isto. 

O SR. PnESIDENTE :-Parece que seria bastante que 
se vota~sem· separadamente os parngraph<JB M bte que 
houvease emend!lil .... 

O Sn. Souu. •RElS:-Bem. 
O SR. PaEs!DRN'I'E:- .... porqu~ :>sEiiil satiafsz-sa 8 

todos .... 
O SR. Sot;z.;. RRIS ;-Shn, . eenb or. 
O SR. PaE!IDllNTE:- .... ma~ E e o nobre'. ·deputado 

insiste para qne ao vote .. paragrapho p~r paragràplio, 
ainda qu& se· demo r~ . :naie. ,a . votaçãol e.u me. p;.;eetani a 
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isto, porque o que ilesejo é qae siíia desta casa a opinião 
da maioria. (ApoiAdOJ.) · 

O SR. SouzA Rms:- Bsst~> que V. Ex., ponilo em 
votação o projeoto, leia .os pa;:ltgraphos, e conhecerá 
que tem nace~sidade de sujeita lo á votação por para~ 
~r;raphos. 

Procedendo V. Ex. da maneira que &cabo -d~ dizer, 
peço que se dign9 consultar a onsn sa oon~nte n~ ~ati
rada do projecto substitutivo que offerem, subs1stmdo 
sómente as emendas. 

Consultada à camnr.!l, consente na retirada do pro
jacto. 

O SR' ALENCAR ARARIPB · (pelo, ordem): - Pedi a 
palavra afim de fazer nmn observação tendente á ordem 
da votação do projeoto. . 

Não sei, Sr. presidente, se a déoisão que V. Ex:. vai 
tomar .. é fazer votar oada um dos- artigoJ com seus pa~ 
rngraphos .e emendas . correspond@ntes, e depois· ca arti
$OS ad.ditivos: creio que o será. 

E' o melhor meio p~ra que . a votação seja regular e 
clara: votados os artigos com seus parag:aphos,· c:x:iitem 
emendas relativamente 11 cada nm destes parsgr11phos; 
squelles dos nobres cleputai!oe- qu~ os quizerem tfiea 
quaes est~o,- rejeite.ráõ !IS emendas á proporção- que 
forem votadas, e aquelles que quizerem alguma alte;·a· 
ção nas disposições dos paragraphos. aceituráõ as emen
das, das quaes ·umas são modificativas; outras suppres
eivas. 

Creio que 11 votação assim ficará muito simples e 
clara, evitando equiv.ooos ·e aonfu~ão. · 

O Sll. Càuz MAcHA.Do (.pela ordem):- Desejava que 
o nobre deput~do pelo; :Ceará aclarasse m:~~is o seu pen~ 
sarnento, porque votado onda artigo • com seus paragra
phos englobadamente, um só voto vai approvar o a~tigo 
e seus paragraphos, e isto não me parece muito ~egu· 
lar, porque entendo que há paragrapho .do proJeoto 
constituindo um verdadeiro 11rtigo, contendo uma ma- ., 
teria importante, de grandes oonsequenoias para a exe
cução da lei, e que·deve ser vo~ado. sepnradamente, como 
o paragrapho que crea os· adJuntos .doa promotores pu
blioos ; Em todo o oaao requererei que est-e pnrsgrapho 
seja aubmettido á votação separadamente. 

O Sn. GALvio (pela ordem~ requer o adiam011to da 
votação ,até a publicação das emendas qua aoabão de 
ser apresentadas. 

Consultada a oamarilrejeita o l'aqnerime:uto. 

O SR. PnESIDENTE :-0 regimento . · perm.itte que a 
votação de qualquer .artigo atl possa fazer por l?artcs ; 
eu não terei duvida em adrnittir que.lquerreqnenmento 
que se faça para que se vote em sepY.rado eatr. ou aquella 
parte de algum artigo ou paragrapho (apoie~dos), porque 
de outra maneira perderemos muito tempo. Parece
me que satisfaço a todos1 pondo a votação por partes, 
logo que fôr requerida. (Apoiado•.) 

Prooe:Iendo-se á votação .do projeoto, Eão approvados 
todos os artigos e psragraphos do projeoto das commis· 
sões e um>.~ emenda hoje offereoida pelas mesmas oorn
m.issõas. 

Todas as outras emendas são rejeitadas umas e pre~ 
judioadae outras. · 

São igualmente rejeitados todos os artigos additivos 
dos Sra.-Pinto Lima e Ferreira Vianna; os do Sr. S<:uza. 
Reis, e o do Sr. J. de Alencar, que trata do oo!'ltenc10so 
administrativo. 

Indn proceder-se á votaçãs doo additivos do Sr. Perdi~ 
gão Mslheiro reoonbeoe·se não haver numero legal ' 
pelo que o Sr.' presidents menda fGzer a oharn>?.da, e por 
ellnse ·varifioa terem-~e ausentado os Srs. Psnla Toledo, 
José Calmon, Pinto Braga, Pinto Lima, Simões Lopes, 
Lima e Sil7!!., Dionysio Martins, Aureli•.no de Cz,rval~o, 
Pereira t:ls Silva, Galvão, Leonel à e Alencar, I• el'Ie!.ra 
da Veiga, Barros B2rr~to, Andrade FigMha, Fen\Gn1ea 
da Cunhll e Junqueira. 

Fica, po~tnnto, para 2 sesaão segniute s continv.nçíío 
dn 'I'Otação ibs artigos ailditivos, 

.lLFORRIA nos ESGRA VOS DA NAÇÃO EM USUFRUGTO 
Á CORÔA. 

Continú~ a 1' discussão do projecto dcclHendo que 
podem ser slforriadoB pel~ casrJ iruperi>ll, in:lependenta 
de inclGmni~r.ção, os esoravos da nuç:ã~ cujos ~en-iços 
forão dados em usnfructo á corôa . 

O SR. PRESIDENTE : - Tem ll pnluvra o Sr. Perdi· 
gão Malhoíro. 

O Sn. TEtXEm.~ Ju~roR : - P~ço a pal.:.v!'a pela 
ordem. · 

O Sn. PHESIDBNTE : - Tem a pslavra. 
O SP... TEIXEIRA J UNIOlt (pala ordem):- Pedi a pala

vra, Sr. presidente, pam tazor um nppello ao justo oxi
teri:> de V. E:x:. 

A oam~ta aoaba de proceder a um~. import&.nte vota
ção, oue oocupon a sua att~nção dnr~nto horBs oonse
autivâtJ, o por- ioso os seus membroa, obl:igalos pelo 
onnsaço, retirárão- se, ignornn~o que V. Ex. pretendia 
em seguida r-referir pare. a disouesüo o gra·•e asmmpt~ 
de qu~ truta o projacto que se RCab:; de ilillll!lnoiar. 

Não mo parece conveniente que uma questão gravo e 
a quo se ligão os mais trenEcendentes inte[GS3es pcEsn r.er 
ventilada achmdo .. se quusi. clase?te a camara. e om hora 
tão adiantada, pois apenas f ,;ltão \Íuto minutos pnra 
espirar o tempo da. S%são. ( Apoiados. ) 

Além deuta consideração, acoro<ce que, segtmdo a 
ordem da insoripção, vai cabor a palnvm ao nobre de
putado por· Minas-Geraes, o Sr. Perdigão Malheiro, que 
pelo• seus estuilos eepeciaes sobre a questão do elemento 
servil, é talvez no Brazil o jurisconsulto qna meis tenha 
estudado tão diffioil ma teria; o nesta ~mergonaia é. evi
d(mte que a maioria desta camara teo,ha desejo de 
ouvir a opinião de S. Es:,, cuja pnlnvra derramará 
grande luz sobre o debate. 

Levado por .ostas considernções, parece-me que. S. Ex. 
prestaria um serviço relevante á elucidação 'desta ma
terb, e portanto no p&iz1 preenchendo os p?uaos momen
tcs que feltão parn completar o tempo msroado á sessão, 
oom algum dos outros projeotos que estão na ordem do 
dia. 

Por eete modo nem se constrangeria o nobre deputado 
por Min&s-Geraes .a tomar a palavra sem ouvintoa, nem 
se privaria a oarnara de cuvJr o importante discurso 
de tl. Ex. 

O Sn. PnEsmENTE :-Sin.to muito não poder satisfa
zer o pedido dd homa:!o membro, porquanto só pód.e ro • 
qUGrer o ~-diament') o deputado qoe tem a · palavra, e 
qnand.o lhe cabe a vez de fallar. 

O SR. TEIXEIRA JuNIOR :-Mas não ha nnrn.ero para 
vohr o alliamento. 

O Sn. PRESIDENTE :-Poig bem; qu~. na.~ nlio.hs. nu
mero, eu n1ío estou v.utorisado a :1rrogar-me a uma 
attrihnição da eamnra. 

O fn. PERDIGÃo MALHEmo:-Visto • achar-se a hora 
tão adiantada, cedo da palavra. 

O SR. PRFJ5IDEN~'B :-Tem 11 palavra o Sr. Corrêa. 
0 S~. CoRRêA :-Cedo. 
O SR. PRESIDENTE : - Tem a palavra o Sr. Pereira 

da Silva. 
VozEs :-Não está presente. 
O SR. PRESIDEr<TE :-Tem ·a pala na o Sr. Aranje~ 

ru~ . 
O :•·· Araujo Góes :-Sr. presidente, antes de fazer 

ligeiras conaiderações a respeito da mataria, eu peço 
perdão á casa por ir tomar-lho o tempo em hora tão 
adiantada., e quando vejo todos anoiosos pela termin!l
ção dos trabl\lllos. 

Sr. presidente, a casa e o paiz são testqmunhas do 
meu procedimento ~m relaç:io ao gabinet J de 16 da 
JRlho desde a suu. >!scens2o ao podar; na imp!ansa e 
nnsta eMa eu tenho prestado ao gabiuete nm franoo,_ 
leal e decidido &poio ; h oh ooiloca:l.o na cirournatanoin 
de iliworchr do mi.nisterio na qnostão de quo se trat'l., 
o paiz têm o dimito de snh"r qu&ma OH motivos da 
minê!a diasidenoi,;; pronur.:aiaudo-me h n dia~ coatra o 
mini3t0rio n!l qmstão de gQbiaeta e continuando s, h· 
zê ·lo hoje. 
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Nã~ esperes essa, ~1' .• ~dente, que eu na t'xhi· 
biç-ã·J à.os mcti~fs que tenho para cllicnrdsr do minis
!er;.o nes~a quest&o, que elle elevou :i altura de questão 
de g:~.binete , :c:!o espere a casa que ~u v.;. "atsbe
)ecer uma ci:c:miio sr2e!l.te e ne:n allegu moti
Yos qua possa~ ser trad.ozidoa O:)mo qualquer aenti
::ento menos hcnrcsc ue tenha actt:~do t:m meu anim 
, ao o are1 e certo. 

O 8a. FERB.EIBA Vu.!\JU: - Nioguun acredita que 
'Y. Ex. tenha eentimentoe menos honror.os. 

O !:a. :AnAl)JO G6r;s :- r. p:e&I-ente, o onr& c mlnia
!.rodo i.c?eiic !;;ventou, e talvez com :Uguma. impruden· 
eia, quer.tão d.~ g-tbi!lcte, em m:1 terreno muito bconve
::üent~. As MJ.mmidr.dea maiores do ncs5o paiz, quer ele um, 
911er d~ CUtrO partido, t21D dito claramente que a questão 
cio ele~en:o ser\·il não é de partido; entretanto S. Ex. 
t scolbeu Cito terreno para, p~l!'. primeira vez r.esto. seesii.o, 
levantar uca questão de gabinete. 

O Sa. Anc:-;to Puno:-Qaestão de gabinete não é 
questão de partido. 

o me&mo miniaterio concorreu, porque na o:easiio em 
que ee p•opoz a sue. nomeação todos os ministros pre
e~ntes acompauhátão a decisão que.si unani.ce à ca
mara. 

O Sa.. Tnumu. J Ul!IIOB.: - A!:rl é que era a tcc:.siiio 
de discutir se a opportunidade. 

O Sa.. AuuJo G6Es : E hoje, qne é cl:e~ea a 
ocoaeião de tomar eonh .. ~imanto io!J trabalhos a'Dresen
taà.oa pela ooan:nissão npeoial, eleita medisnte ·o co:a
ctuso do miDi · pitula relativo 
a materia em disowsão, hoje o mioisterio recua e quer 
dar a preferenoia a um projecto tnt.noo e incompleto!! 
Deixou-se arraat&r pelo enthuaisamo de aomento, e 
sgora q'Ber impôr sua vontade, exigindo manifesb!ções 
de oon li&nça. 

Declaro á camnra que, embora não seja. doa mais 
ardentes e preuurosa&, e nem queira precipitar os acon
tecimentos, tods.via, nesta questão, dü:ainto do minis
teria, eeja qual !ôr o resultado, e hei de sustentar o 
voto que com elle meamo dai na cliscuasão do o~
mento qnundo t:atou-s9 do artigo additho apresentado 
pelo nobre deputacio 'POr Minas um dos luzeiros deeta 

• , . apoa 1 ,o qu era um ayatema completo, porqoe 
!'ara isto, coco a re!orma jocioisria e outras : o ele- tratava do presente e do futuro desaa gente a quem 

O ~a. ARAUJO Góts : :-Não devia l~vsnta:la neste 

:mento eervil não éievia !ervir de assompto para uma libertava-1!e do oaptiveiro, emquanto que esta projecto 
aivisio r:a_ aamara,. o diFsidencia en:r~ cs _aUiadoa. apenas autorisa a alforria doe esora't'Oa da na ão dados 

Sr. pN&lcie&t , • , o roa. m e o o uso, o proleoto 
•oto contra a preferencia que queria., e continuando eatabelece uma certa desigualdade, porque confere liber· 
a 'Votar contra o projecto 1 devo explicar :r. razão por dade unicamente aoa escravos que eetão ao serviço da 
que o faço. corôa, emquanto que a nação te.mbem tem uma. porção 

___ -!SS:rr.....pprue~w· let~-tec,-c:>-l:~Pdo--SlMm· Ef.'iatl;G---4&-í'm-j~~-3,,,----f- -e:m-1scniç:o de fuendta nacionaea. (i.lpoiail01.) 
procede:~ do, como procedeu, cclloeou-Be em certo anta- Sr. preeidente, quando &e discutia o artigo additivo a 
~niemo com os eeua illustres ccllegas do ministerio, e que me refiro, eu pronunoiei-ma abertamente contra a 
sobretudo com o honrado ministro dn ~erra, que aqui propo~t~ do hot~rado deputado por Minas, votando pelo 
:nesti cas!l, respondendo s. um honrado dcputndo a res- requerimento do nobre deputado que iniciou este de-
psito da que& tão do elemento servil e da. commia!ão bate. Entio eu disso que a questão relativa ao elemento 
especial, di~se que a nomeação de uma oommistão en- servil era u01a ~ue&tão de alta importanoia, que entendia 
carregada de tratar de tão importante materia niio era oom o presente o cem o futuro do paiz, e nao devia &er 
deaairosa ao governo, quo pelo contrario a enoar:na resolvida repentinamente por aquelleattigo, porque mna 
como um poiero~o auxiliar pera eetudar-lle e resol'rer- l!c-melhnnt3 med1da aeria a guarda aYançada para o 
88 a questão. alarma em todu aa fazen<?-1111 e ettabdeoimentoa ruraea 
N~ fe!sio de 20 de Junho deste anno S •. E%. cllise o do Imperio, alarma que já se notava tanto na pro"incia 

1tt: r~ feri. io de Janeiro, eeme na minha pro'rinaia, e em toaa 
Sr. ministro do imperio, danao preferenoia ao pro- a parte. 

jecto apreeeutado pelo honrado deputado por S. Paulo1 Ainda penso ?ela mesma fórma, Sr. presideate, e 
com preterição do trabalho da commissão e~peoial, esta creio que, a par de qulquer medida áoeroa da liber-
em manifeettl. o osi ão com o honrado Sr. ministr - ., • • em a 
guerrA, aue esperava encontrar na commúsio um po· respeito da eaerautun particular, para que ea pro-
c1orca:> elemento para a solução de uma questão bastante prietarios fiquem aabendo do futuro que os aguarda, e 
graTe para o paiz, quer e:n relaçã: ao presente e quer contem com o prBiente. 
em relação ao íuturo. (&poia4o,.) O Sa. TEIXEIU JuNIOB.:- Era o uniao meio de 01 

Este t.::tagonismo entre o honrado Sr. ministro da ulll' 
gllt:!tta e o honradoS::. mioi!tro do impsrio é o mesmo tranq uar. 
~ue nota·~e quanto a outros; que estãoigudmente di•er· O Sa. Au.t~JO G6E&: -Mas o que veJo C? Pela di•er-
sent~s; o Sr. ministro do imperio pensa de uma ma- genoia que noto entre os membros do gabinete, eu não 
:neira; n:!o l!dmitte cor: as mcdidM; o Sr. mioir~ro da espero que ellea poer.ão entender-se de fórma a realizar-
!4zenda pe%16n de outro moclo, deelins de qual9.aer Ee isso. c~da 9-ual encara a questão a aeu modo, e depois 
iniciat:v.,, que deveria pertir da oan::ara;; o Sr. ministro nos ultimes d1as de seuio o Sr. ministro do imperio vem 
de e•tr:1ngeiros acabou de pronunciar-se no senado exigir manifestaçi5CJ de confiança, repudiando-ee aotoa 
contando com a solução e::n Msio eeguint3. Só não ou1i o opiniões reoent4!3. Recuso-me a isto. 
sin~e. a ooioião dos nobo:-es ministros da justiça t1 agri- Sr. preeidecte, o movimento abolicionista vai tendo 
cultur~ . O honr;tdo ministro da marinha tambem tem mais desenTolvimento no paiz do que convinha; por 
sul\ cpi!'Jião e11pccial a respeito do elemento servil : toda a parte organit~ão·se sociedades emancipado:as, as 
quan;!o, em oppo~içli.o, S. Ex. opí'oz.se frcnca.mcnte no asscmbléss provinoiaesz e até presidentes estão iogerio-
~e:J.a:1CI, na di-:c;mão d& rfspcst::. á falla do t!aono, em do-sa em matcria tão <1elieada e tomando iniciativa &O· 
J867, lis idéaf' que forão ::prcsentad~s pelo presidente bre este asaumpto. 
co cc::~clho c!e entã", c até cs mnlignos trnduzir:lo o Algumas &lll!ombléas pro1inciae:a ciecretão qu~ntias 

· • . , ; _ r a emn:J.Olp~o 1 ou ore con u1ç es espec1aee , 
nrm&r-Fe co~ nmg eB?ingnrc;;. pr.ra oppôr-sa ; a idéas como ac11.ba de fazer a da. província que represento. 
ila libe:-tnção. :::. Ex. s;ioda pe::mr,ncce tm cer::;s i~éas, Pois em pre&ença de uc;a sitaação destas, que abala 
e::J perfeito 4!.~ng,mi!!:!O àaquclllill que são aprcseota.!as os espiritos, que perturba a tranquillidade dos propre-
peh!' !~t:.'J cdlegns C,.) min iett!ri:J: di~~~:e no eenndo quo tarios, o ministerio comerva-Ee inerte, content:mdo-se 
:'lâo t;,u·:::::a :.! ~ !:: õl.::I;Í:: t: responsabilidade das me:lidv.l5 quo tlllieameute com o defieente projccto eu: diacu!lsão? 
~z ':'ra andiii-:1 (!ID re!~çã:o 80 l'l"m~mto I!Crvil. Sr. prcsident~, Guilhermtl batto ás portes c' e Pariz r 

Em pr<E-:::=ça l!csts à ivcrgen<:!ia que labora entre cs A q'C.estÃo e~tá. igitada no c~nt.ro da. toeiedad.e brazi-
::lCb::er, r!:i!'l:st:-oe, ett nã') sei o :rr.ini~t~rio pc::a or:C.o leira, cujo ccrsçii.o eofi're e sofi'ro muito r E' preciso que 
Cl':l<'r ir :::em p~.ra o::~2•: nos o-:: r.: leve.r ! o governo tome a inieiatiYz, encaminhe o movimento 
- Nr. :::: e~:2a corcn ~ r i u!T.r.." c -::m:-:::s~Eo e:;:· c~i . .l p;:ra que nota·se, e, sem d<>inr· se levar por impressões 
encar::eg•.r·R·.> d ;.. qu~ ~:.ii~, cu':!l?ria qcc o min:eto;i-:> mocent~no~s, como n:: cc::lebi.=ic em que foi nomead& a 
1cEse f:::::~:o c :::::IU,t:~ claro ; c-:::::pr: :l que clle nceitl!~ll 'l oo!!lmiesão C':'ljo ~eb'llho agor& ~cspr<:Z91 sem ae le::l-
o:.~ :rr:;: ;.;<i:2sfe o t~nbr.J!lc d~tsa co::Jmitdio, pllra a. qu~l brar qne ella é feitura sua... · 
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O ER. Ti:IXEIU. JuNIOR: -Mas e• p!rava-ae que a 1 jecto, e na OO:J.clllBão de s~u dilcarso for:11nlou então & 
coiXJ.Dlil.são fo3s~ o oemiterio d~ questão. questão de ordem. Se o nobre ciepatado pedisse a pala-

O Sa ABA:O.IO Góu :-.• . • apresente medidas mais vrs. pela ordem, e ape!la& e:z::puzesse a questão sem entrar 
laatas, e pronuncie-se franosmente na questão, acei- em mai~ detalhes, seria justa a sua reclam&ção. 
t&Ddo 011 re['ellindo 08 trabalh()s da commissão. E' o mesmo q';lG aconteoe a qualquer deputado que 

Já. disse e repito que não sou dos XIl$iiB ardentes e limitando-se a. propôr o adiamento da mataria. em dis-
presat~rosos neste assumpto, queria acompanhm: a ques- OW!são, conta-s~-1.he e!se dhcuuo como profanao sobre 
tão, l.in·'la mesmo com alguma ausa maior ; porém a meams. matena. 

• . . 'co, e:z::e1 O '1'1'1'8 .. R. EIXCIJU UNIOB. :-

anxiedsde por todas as claaaes. Portanto, é forçoso satiefaz-me completamente. 
aaei:a-la. oom todas as suas oomequenciss, desen•ohê-la O Sa. Souu REIS (pela ordem) :-Eu deseja Ta ooou-
e reaolvê-.la com a po,ss_~rei:ã!e;r.l~p;:rulol'ld.~enn~oi=iaii~ro(~ .. ;-ê:p!Iio~iadomtri':...i()FIR0,---1_--;:a~rF.-m~e;iid~a~u~eê~tã~-;,io~; ~m~as~v~ia~t~o~c~ojf.':al!!ti~-~a:':;,:"~· ~=-.,____ __ 

--~daEets1se~al'fY~rt , , nutos para e ora, não sei se pode:ei use.r ao. palana. 
no projeoto snbmettido á àisotusãJ, nem mesu;o como 0 Sa. PnEBII>ENTE :-0 nobre deputado p6de fallar 0 um simples e aonnllado preliminar. 

No projecto da oommiuão especial é possivel achar- tempo que qnizer. 
se a rcal.izRção d&qulllo que todos deeejão, porqus é O Sa. So11ZA. REis:- I6SO seria enfadonho para. oa 
uma medida completa 60b os diversos pontos de "'rista pouoos collegss que ainaa e:z::istem na oasa, do contlario 
em que a quer.tão é encarada. não teria duvida nenhuma em occnpar-me ela quertio. 

Concluo, pois, que, tendo votado na disousiSão cio or- O Sa. PaEsiotl'ITE : - O nobrs deput~do póie fallar 
çamento oontra o artigo additivo que sem duvida. ora se quizer, porqnanto a hora não eatá daa.a. 
melhor do que a disposição deste projeoto, não poBBo o sr. Souza Bel• faz algumas obsenaç~ea. 
hoje aceita-lo, embora sobre elle se tivesse levantado 
uma. q 11estiio do gi.binete. A disctlllllão !ies. adiada. pela hora. 

ti. • • 

e disoordo do mi.oisterio •otando contra o projeoto. 
(Muito bem.) 

O Sa. 'IEixuu. Jmctoa:-Peço a pala.Yra t~ela or-

o Sa. PaEsmENTE :-Já é a sernuda ve:z: qoe wm a 
palavra pela ordem. 

O Sa. 'IEtxBillÃ Jv:m;a :-Se V. Ex. entende que não 
deve fallar pela ordem segunda -vez, e , 
me oampre f•z:er outra coou; g_uando pedi a :~:alavra 
pela ordem era para pedir a V. Ez:. que se d1gnasse 
re:~onsiderar a decisão sobre o direito qne jnlgo assis
tir-me de tomar a palana neste debate, maa se niio me 
é permittido úzs-10, abster-me-hei. 

O Sa. FuamEN'rE :-Admitto que o nobre deputado 
reclame o que j algar a bem do seu direito. 

O Sa. 'I'Ernnu. JtJl'iiOB.:-A deciaio de V. Ex. será 
por mim acatada. Apensa deaejo provar o grande inte
:reaae que tenho n~ discusaão desta materia, e dar um 
testemimho de oonaideraçio ao nobre ministro do im-

• , aourao eu evo uma resposta ; ~r eaae 
motho nio queria que se enoerrall!le a 1" disotl!São 
deste projeoto aem ter manifestado á camara e ao go
Yerno o desejo de intervir nesta dieoWISão. 

OZEI : - em a 2" e 3' disouseão. 

traria. 
c S&Ja das commÜISÕea, em 14 de Setembro ele 1870. 

-C. Mend11 d1 .~Una~iclll.- Jo1í Calmon. -Corria. d• 
OlaPeira. • 

a: A aaaembléa geral resolve : 
« Art. 1. • E' o governo antoriaado para mandar 

pagar ao desembargador C~aetano José da Silva Santiago 
a importanoia. cloa ordenados que lhe forem devidõã, . 
corre5pondentea ao tempo deaorrido de sua remoçio 
como jtrlz de direito da capital da Parahyba atá sua 
oue e e:z::eroioio n• comarca de 

'Yllloi& do Rio de Jan.eixo, corrc:nà.o a deape:a pela 
verba de e:z::eroioios findoe. 

c Art. 2. • Revogão-ae aa diapoaiçõea em contrario. 
c: Sal& das commisaõea U de Setembro ele 1870.-

t~eira. :. 
O Sa. TEJXEIB.A. JUNIOt: -Aproveita.r·mc .. hei dellaa. 
V. E:z::. ee ~cordará de qae eu pedi a palavra em c A usembléa geral reaolve : 

primeiro lugar na se"sio de ante-hontem pa.r.?. ioicia.-r c: Art. 1.• E' o governo autorisado para conceder a 
ama q11estão de ordem, qual foi a prefercnoia entre o D. Maria Izabel Fernandes da Silva, irmã legitima e 
projeo~o quo ora se cliscute o o aprçaentado pela com- menor do finado t•teaente da armada Joaquim Xatier 
mieaão cepecial. ae Oliveii.'a Pimente~ o monts-pio que competiria. á IIQ8 

Ora, cs oradore"J que me aaooeà.Arão tiverão a })ala- mãi se não houveese falleoido ant<Js de o perceber, de· 
vra primdm e segunda vez, por e:z::emplo, ao Sr. Jun- vendo, porém, a sgraoir.a& satiafazer aa oondiçõee llllta-
qneira, que então fallou, V. E:z::. lleaba. de dnr·lhe a bclecidaa polo decreto legialativo n. 1,275 de 18 de Maio 
palavra, e se della não u.eon foi por não eJtnr pre- de 1866, que concedeu igual favor a D. Josepha Caro-
sente; e por que motivo os ors.dores qoe se occupárão lba da Veiga. 
deBSa discnss:.o hão do tér o direito de fa.lla.r eegtmda c Art. 2.• São revogadns as disposições em contrario. 
vez e o autor d~ questão de ordem não poderá maia fal· c Sala das oommwões, em 14 de Setembro de 1870. 
lar, quando pelo regimento o autor ae qualquer re~uc- - c. Mr.ICUI de .llmeidll- Jolé Ccdmon.- C01Till tU 
rimento ou moção t9m atá a preferonoía p:;ra !allar Oli,tira. » 
mais vezes que CjURlqnor outro membro da casa 'l c A aesombléa geral resolve : 

Tal é a Q.UOIItãO que apxeeeJlto á illuatrada conside- • a d 
ção ele -v. Ex. ; mas desd.o jli. declare que não repliesrci., « Art. 1.• E' o governo antonsa o para couoe er 
curvar-me-hei á decioão de v. Ex. e co:n e~:te meu ro- ise:ação de direitos de im_rort&ção aos carris, carros e 

___ .;.,;;,P.-,.;,..~,.--,;.;:.;.~..:..,;;~..-.;...-~~~;;-:;i-;;-..;~~~~~---t---ace,esserlos dos ll!esmcs que f.:rem ne~e!,arios para o 
unen apenas ou uma prova o eSOJO qr:e tenno aasentaoa'i·nto de trilhes urbanos na cidade de Santos. 

de iote:vir n'! Bt& cii;~ã:>. , da provincia de S. Paulo, de que é omprezario Domin-
O Sa. PaEsrDt::sTE: -O r~gimcnto diz o &cguinte goa Montinho. 

no art. 15~: « .Art. 2. • São revogad1is as d!sposições em cc::1trario. 
c Nenhum deputado poder :í. fallar mais <1~ uma. -.cz c Sala dns commiseõea, Ct:l 14 co Setembro de 1870. 

na I• c!isonf!Si<l do qu~tesquer projeotos sobre a msteri~a -C Mendu de Almeida. - lo1é Calmcn.- Corre·a d• 
delles. excepto set:s autores, quo o poderão faz~r duas OliPeirll. » 
vezt!e; e n~s or..traa disCUJ!I&Õt!s nenhum depntado poderá c A a~embléa geral resolve: 
falbr maüs de duaa yezea, ainda mesmo b aTendo c Art. 1: São approvadaa a5 p ;,n ;ões concedidas per 
e:::nendae. » àecretoa de 31 de Agosto do 1!170 ; do 308 mensa.es a 

O nobre deputado fallou sobre a utilidade ao pro- D. Leopoldin" ldatbUcles da Coeta Doria, víuva do capi-

TO~O V 11 
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tão do ae..""Cito Antonio da. Vera-Crnz Doria, fallecido 
em ~quencia de ferimento recebido em combate; e 
de 211 mensaes a D. Maria V'aleriila de Paula Barros, 
vinva do tenente do exercito Francisco de Paula Bar
ros, morto em combate. 

c Art. 2. •. Estas pensões serão pagalJ desde o. dat~ dcs 
referidos decretos, 5em prejuízo do meio soldo a que as .. - .. 

« Art. S. • Revogão-!!e as disposições em contrario. 
< Sala elas oommisaões, em 14 de .Setembro de 1870. 

-C. Mmdls ü .Almeidti. - lc1é Calmon.- Corrêa d4 

Daà.a a orde::n do dis, ltivanta·se a sessão ás quatro 
horas da tarde. 

Aeta em 1.5 de Setembro. 

PRESIDENCU. DO SBo COND& DB 11.U:.PEND"f. 

Franco~ Fontes, Carrinlo Fi~eiredo, Fiel de éartalho, 
Antonio Prado, Con&,. Vieua da Silva, Pinto de Cam
pos, PaJilin.Q dé Souza, Carneir() aa Çunha,. José C41-
mon, :9:enriques, F. Belisario, Pinto Lima, Sobral . 
Pinto, Jansen do Paço, Moraes Silva, Gomes de Outro, 
Silva Nane•, Paes de Mendonça, Duque-Estrada Tei
xe.ira, Andrade Fi«ueira, Paula. Toledo,_ Borges Mon
teuo, Floriano de "Godoy, .Ferre1ra Lage, Araujo G6es, 
Fausto ele ~iar, bario de .A~, Au~to de Oli· 
1'8ira, Leal de Menezes, Mello Moraes e Mello Mattoa. 

Faltão ootn artioi - os Sra. Azambu a 

aa, _,. 1qu~ _en es, c ôa Cavalcante, Pa-
ranhos J llillOr e Guim.araes; e sem elle. os Srs. Almeida 
Pereira, Assis Rocha, Araujo Lima~ barão de Anaja .. 
tuba, Barros Barreto, Benjanmn, Bittenoourt, Cand.ido 
~urta, Camillo Barreto, Capanema, Caatello Branco, 
C1oero DantBs_, C~cl.oao de Menezes, Domingues, Dnar
te de .Azevedo, Dias ela Roohs, Fernandes da Cunha, 
Galvão, Gonçalfes da Silva, Gomes da Siln, Jnnt~~ira, 
João Mendes, J. de Alencar. Leanclro Maciel, • a e 
Sil1'8, Leonel ele Alencar, Menezes Prado, Monteiro 
de Outro, Perdigiio Malheiro, Pereira da Süva, Pill.to 
Moreira, Sim.õos Lopes, Souza Reis e Teixeira Junior. 

O Sa. fusmENTE declara não haver see.são por falta 
de nutnero legal. 

N~o obstante, o Sr.l• secretario procede ã leitura do 
iCglllllto 

Ulll officio do 1• secretario de> senado, participando 
9.ue o. mesmo 1e~do adop~u. e vai dirigtr à sancçiío 
u::per1al, a _reaoluçao que eleva u 4:5001 os vescimentos 
do &ecretano do sapremo tribtlllal d!! jwstiça..-:- Intei;
rad&. 

U:c: rsqucrime:cto ele AlcxanC.rins Frs.!lcisca :?orft..-i& 
ce Jesus, pedinélo uma pensão.-A.' cnnnú~ão de pen.
su~s e o:r~en.ados. 

Sess iio em I 6 de Setembro. 

PREill:IENCIA 110 SB.. CO:SIIE .D:S B.U:PE5&W. 

St!JII)IA.B.Io.-Expedimte.- ..4batto do meio aol@ a D. ~. 
G. T. Rodriguu -Montt-p(o para. cu fa.mi,iru do• ma.~ 
gillraào.t.-Ordem do dia. -Re orma. "udiciaria..-
Pnr.sõ11 a dioer101. Enctrral,:ento. - Düpmra. dtU l•il 
df amorti:zaçl%o. Obtlrt-aç-15es d.rn Sra. CoNea. Cru:: Jla.
ch4ão 1 ..4ndra/U Figueira, EncsrrarMnto.- .Jl(orri4 
dos ~scra,os da naçao 1m wu(rt~Cto á corôa. Dilcuraoa 

A'e sete horas da noito, feita a cht~.m.acia, e achando
as presentes os Sra. ccnde de Baependy, Portella, Para
nhos Junior, Pinto Pessoa, Vi(!;Jra d:a Sil'Ya, Lamego, 
Mello Moraes, Paula Toledo, Gama Cerqueira, Fernan
des Vieira, Sil'l"a Nunes, Alencar Araripe, Pinto Braga. 
Angelo do Amaral, Gomes de Castro, Vicente Figuei· 
raeo, Jansen do Paço, Affonso de Car-.alho, Fausto 
de Aguiar, Aureliano de Canalho, Dicnysio Martins; 
Dias da Rooha, Canedo , Antcnio Prado , Rodrigo. 
Süva, Costa Pinto, Paes de Mendonça; Raposo da 

, · a o, am o e· , .. 
d.ido Mendes, Ferreira de Aguiar, Diogci Velho, Car
neiro da Cllllha, Joaé Calmon, Henriqaea, barl~· ela 
Vills da B~, Ferreira La~e, 9<>rrêa de :CliTeira, 

I I • I 

Augusto ele Oli?t!ira. oriano àtf üodoy~ .Araujo.Lima,. 
Andrade Figueira, Percügão'Malheiro .e · Jerouymo Pe· 
uido, abre-se a ae88ão. 

Comparecem depois da aberta a aeaaio os Sre. · p;.uto 
Lima, João Mandes, Souza Reis e Luiz . Carlos. 

Faltão. com participa~ oa 51'11. Azambnja, .Augnato 
Chaves, Barres Cobra, Bahia, Candido Torres Filho, 
Coelho Rodrigues, Evang_eliata L<>bato., Ferreita da 
Veiga, Heraclito Graça, .Joaquim Pedro, Ga.ün~ 
Mello Rego, Manoel Clement.ino, Nebiu, Pederneiral, 
Pinh · R · · e -a 
valcanta ; e sem ella os Srs. Almeid..a Pereira, Assis Ro
cha, Araujo Góes, bsrio de. Anajatuba, Barros Barreto, 
Benjamim, Borges Monteiro, Bittencourt, Candido 
U:u:ta Camillo Barreto Castcllo-Branoo Cioero Dan· 
tas. Cardoso de Menezes, Domingu.es, Dul\l'to de Aze· 
vedo, Fiel de Ce.rvl\lho, F. BeliSa:iu, Fernandes da 
Cunha, Galvão, Gonçalves da Silva, Gomes da Silva, 
Junqueira, J. de Alencar, Leandro Maoial, Lima e 
SilTa, Menezes Prado, Monteiro de Castro, Pereira da 
Silva, Pinto Moreira, Simões Lopes e Taques. 
L~m-se e approvão-ae as aotas das antecedentes. 
O Sa. 1• SEcRETAB.Io dá conta do seguinte 

ZXPEDI!:m'E. 

Um officio do ministerio do imperio, envian:lo o 
otlioio e representação em q_uo a assembléa provincial 
de Mato-GroBSo pedo melhon~ de con~ para oB pa
rochos da 1r.esms. pronncis.- A' oommisaão de pon
sõe.a e ordenados. 

Ontro do mesmo ministerio, declarando ~a.e, hn•enclo 
duvida sobre a oonatituoionalidade da dispoei~ii.o do . . . . 
!:)ergipe, ao qunl refere-se a coll!lllta do preaidente da 
mesm& pronnoill em officio n. 38 do 18 do mez findo, 
transmitta o dito offioio c dooll!'llentos qae lhe vierão 
aDnexos.- A, com:nisJio de esseznbléas provillc.iaoa. 

Dona do mesmo ministerio, enviando as cõpiaa dos 
deoretoa pelos quaes S. M. o Impar&~or houve por bem 
conceder pell~Õt>B a D. Brssilia.Augusts Chavea Botelho 
e :.1 D. J ulia Eu:üli:~ <!o Mc:-A~s.- !..' comi:lissão i!e peu~ 
sõcs e ordensdca. 

Oito co l" sccrt>tP.rio é:.o senado, partici;auldo quo o 
meHmo sena:lo adopt·:n, ~ vai dirit;ir á t<anoção impe
rial, as rceoluç-i:ics f.u.tori.ell::ldo o go-v~r:J.Q p~r!\ ma::liaJ: 
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mafrico.lar varies estndantes, e :tpprovr.ndo diversas re:~
sões.-Inteirada.. 

Um req11erimento de Jcão de Cr,n~.lho Fer:n~ndes 
Vidta,' pedindo o !_)sgam,nto dcs ordiln~iios qce lhe 
ccm~tie.e. co::.tl\:r é:e 16 de M:1io de 18G4 & 21 de Junho 
de 1856 . ..:.A' comm~ão de p~usões e cJrd.enad~s. 

Outro de Ma::c;el de A :neids. eM: ,t.:edo Sodré, pro
cursdc4 de Cs.rks Marques, pedindo o and'lmento do 
proj<Joto n 154 de 1853, qae man--la !'B;::ar a Domingas 
V as u.~s e ont::os a U:lntía ~~ 5:359 l i5. -A' D:lesa. 

Outro elo alf:!:rt:s Jcão Soares Bsp_tista M~tehado, 
pedic;.do a re=:·isbib do p~g2.mento d~: 2528 a que está 
obrig.!ido psr& co:n ~ faz~nd.a nacionai.-A' ao=missâo 
d:: fazenda. 

ABO!'IO DQ Ml!:lO l;OLDQ A. D. A... G-. P. llO'Dil.lG-UES, 

Lê·se, jalge•se objeoto de deliberação, e \'.!lÍ a impri· 
mir para entrar-na ~rdom doa trabalhos, o projeoto com 
que conohte o aagw.nte parecer : 

< D. Anna• Gsrtur~ea ·Tavares RoC.:igues requer de 

tnandar pa~ lhe a meio eoldo q~e lhe é deviào pelo 
falleoimento de· seu filho o alferes :do t)-. batàlhio de 
infantaria Prooopio Antonio Roariguea. . . . .. 
o goYerttO·tlll. seseão· do snno passado, ' deu um "!parecer 
em favcr da_snpplicante, o qua1 foi.approudo ·por esta 
augl18ta aamars.. , ~ . . 

aupplióante-, 1e-n p;ejuuo · do •fMio 10Ztlil, pa~a nJ.aito 
claro o peneamento dO gtivemo, não. dependendo do 
tet10lnção apeolal a aon~·deue·favor •. 

« O tbeaotUo, . ·porém~ entetl.dendo que a t=uppUoante 
nio -podia ter. clir~ito·ao ,tzteio sold~,:embõr. o decreto 
da ·penSão; fleolar11.11e .iem· Jlrifuà:G dO· maio ~ldo, por-
. quanto ··o ft1ho ·ds· êup~ldl~ éia· ofiicial -de oomtziissão, 
e na f6rma ulei ·de .s a.eNo.êrábro ele 1817, :o meio 
saldo !ó oompete ·;ü mãiO'dCa·.Ofiicüea ·do txerolto, o 
thosonto:, tndderio ·a· soa pretençio~:a.eci&tsndo qúe era 
neoeaaario:~' reaolnçãoâo eo~·lsgislativo para qne 
ella udease.~ · .:mr doene .beneficno. 

c Asstm, a•comauasao · e·m a o guerra v3m o e-
tecer á VOI8& COD!ider&ção O seguinte projecto. 

c A asae:n.bléa geral reaolve : 

nar ~ · D.· Ànna .Gart:rodes. Tavares Rodrigues o meio 
t;o[do .que lb.e. C6t devido pelo lalleoimento de seu filho o 
alf.-l'f!a do 6• batl\lhio ele infantaria ProCOiJiO Antonio 
:Rodrjgnt~~~, morto em c.?mbate no Parsgn1y. 

c Art. 2 • Fioiio revogadas u di3pcsi~~es em oon· 
trario. 

c Sala. das commissõ;s, 14 de Setembro de l 870.
Rod.•t~o Silo~.- L~:~mtpo Cotta..- BarZio da Yill~a da 
!Ja.r-ra.. I> 

'!llOl\"'l'E•P[Q P.UU. A$ FAilfiLW IlOS IUGISTUDOS, 

Lê-ae, julga-se objecto do deliberação, e vai & im
primir p~tra entrAr na ordem doa trabalhos, o aeguinte 
prcj~oto: 

c A auemhléa geral · rtsolve : 
~ Are. I. • Dos Tenciment's dos tnagiatradoa vitali

oioa> quer eff<~ativos, quer apo~cntados, se deduzirá 
em dh em ca~~ mez, a!im de formar-se o zconte-pio 

~ . 
« Art. 2." Fdlecendo o magistrado, Otl verllendo elle 

o lugar por sentença; g~zaráõ do benefiCIO do monte
pio. 

c ·§ 1.• A víuva. emqnaut:~ pénna.nooer no estado de 
vill\'1:'%. 

c § 2.· As fillula, cmquant' soltsiras, viv~nào bones
tum~nt~. 

.. ~ 3 • Os Slb03 e:::oqnanto m<Jno ~ es . 
c Alt. 3." A" Slha! e lilhca ~oumiõ i4o mc::~ta-pio re

partidamente, na. faltll das :nãis. 
« Art 4." A fnmilia do magistrcà.o gozará: 
c § 1.• . Do ordenado io.tAU:o, 6e s. eontribui~ão fôr 

por n:aia de trinta '&I:::Joa. 

c § 2. • De doBS terços do oràe:Iaào, se ~ ço~tribni~ 
fvr por menos de trinh. &I:nOS 8 por xD~ls de ~te. 

< § 3. • Da metade do ordenado, se a. c.ont.tibuiçio 
!ôr por menos de 2rJ annos e por mais de nm. 

« ~ 4. • Antes de nm a.nno de contribuiçii.o não .ta 
direito a pcllr.ão alguma. · 

t: • -' ... • ..... 

ao m~gi~tr'ado entrar cem 88 quct::.s conespcnd'lntes ao 
tempo de sua antiguid.l:.de. 

<Art. 6.• O governo regulsrâ o modo ratico da de-- . . . - a . b' 'i. ão da 
vin•a, filhas e flhca para pagamento ds. pe'tl!io que lhes 
competir. 

< Paço da eams.rR dos deputados, 16 de Setembro 
de 1870.-T . .Alenco.r .Ar~:~ríp•. ~ 

Entrlio snooessivamente em <üsoussão, e são app-co
v&dr:s sem d6bat-~> . '18 reciacções que forãl) a imprimir 
uaa sesaõas anti. · a. 

PRIMEIRA. PARTE DA ORDEM DO ·DIA. 

Indo proceder-se á Yotsção · dos ·artigos adclliiY08 ao 
projeoto sobre a reforma jncliclaria, recbnJ.ieOe:~e não 

· r. p~·manda 
fazer a chamada.; o por elliue verific&:tere121-se ausen
tado os Sra. L11mego" Mello. :rlôrae8; Forr!3~ V:ia:ana, 
Teixeira Junior, Leonel de AleBçar ~ Soum. ~eis. 

, # 

para a proxim& sasaão •.. 

Entrão sucoesshsunent.e em r ~o oa projectoe 
app:ovando. a8 aegniiitea .. 'perieões: de ®o n. cliadoa ao 
s· iárgento elo -~· corpo do .YolàDtanca a:a patriâ Joa
quim ~íeira. de A.lm'eidir.; ~dé ~00 r&. · ao :~bO:.da. é.aqua
dra do 24" corpo de .oavalliuia da ~rda :na.olonal elo 
Rio~Gtande<cJo Snll\loão ·~o 'ai ·'silVá ; 'aaa am-. . . . ~ .· ~. . -

Gomes dos Santos, elo 36• dito Jor:é J:oa~ai da Costa. 
do 40" ~rpo de voluntarios. àa patria : Naroiao An· 
tonio dos Santos, do 13" batalhio dO infan.tati.-Ma.noel 
Antonio Rocl:i~es, todos .. inv~a.a~o~ em cçmbata ; 
de 42S menss.es a D. Angela. Mana io Saaramento 
Moraes, · via.va do a.lfereá do corpo 'POmial. aa pro•inoia 
de Sergipe e tenente em oo.tnmissiio "Anto.aio José de 
Moraes, fallecido em. consequenoia · doe ferimentos re-
cebidos em cazn~te ; de 421 & D. · Ma:ia Amíüis. de 
Macedo Goolart, mãi do tenonte de vo1ontarios da 
patria. Eug~nio do M1tcedo Goulart, falleeido em oon
sequancia de ferimento rece~ido etn· combate ; de asg, 
sem prejuizo do meio sole! o qne poEsa lhe "Competir, a 
D. Constantina Joaquina Serapião, viuva do tene:lte do 
cxer~ito Manoel Fnlnoisco Serspiíh, e n1ii dô 2" cadete 
e aJf .-::-es em oornJ:Jiasão uo 12" batalhão de:infr.ntaria 
Graoilisno Ambrosio Sernpião, morto etn oaxnb&.te ; de 
.soo rs. diarios ao cabo ae esquadra ào 60" cotl>o de 
-voluntarios da patria Deolin~o Ferreira de Vaaoon
cellol'l ; de 36$ menaae~, eoncedi~ por decreto de 31 de 

' ' àP extinoto 27" corpo de volnntarios ela patria, invalida-
du lim consequoncia de feriz::lento recebido em combate.:. 

Nioguem polindo a pRlan-s., fioa encerrada a dàcos
sfLo, não se votando por f&ltil de ntnnero leg~. 

DJSPE~SA DAS U:IS DE AMOB.TlZo\ÇÃ.O, 

EntrR. tm 2" õ.i~onsaão o art. 1" do projeoto 3o nna:!o 
autoriEnnio a casa da carida:ie denominada de S&:.ta 
Tbl:'resa, e:;tabeleoí~ na cidade do Serro, da -p:-ovi::cía 
de l\1inas-Go:raea, a adqo.irir bens àe q1l8lqller u~>tutE:& 
tlté o ve.lor de 60:0001 para funda:: o eea. pstrim~nio. 
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o Sr • .,.rrêa s -O projeato contém m:la prori· 
dencia. t:special. Julgo que se deve adoptar uma me
dida gersl. 

O projeoto autorisa a <la!ll da ca.rid&de dc:nominad.a 
Sa:lta-Tb.erez.s~ e!.ts.belecid& na eid.s.~e do Seno. pua. 
adquirir bens de qualqner :::!ature:.a :::té o valor de 
60:0~01, para fun~ar o ~eu patrimonio, P?r meio de 

. - ~ , . , .. , ( 

es e tim ~óm1·nte dispensadas. as leis que prohibem qt:e 
as corporações de mão-!l:lortst sejão in~titni3.as her
deiras. O prcda.cto .ie ts.es bens ccn"fe:te:r·E~-l:.'!l em apo-.. , ... ~ - - .. . .. 
a clausula do imJiena~ei.a • r 

Parte das disposiçõe:s deate artigo catá prevenids pela 
legislação em vjglr. 

Pela lei de 20 de Ag.-,sto de 1864 ae corporações de 
mão-morta. podem adquirir bet:s de raiz, na conformi
dade d'l Ord. li v. 2-, tit. 18, § 1•, os quaes serão nlhca
clos no praz'l de seill mezes, contados ao sna o:ntrega, e 
o- seu producto convertido em apolioea da diviaa publi
ca, qne, applic'ldo o principio estabelecido no art. 44 
da lei n. 36!! de 18 de Setembro de 1845, se coneiderão 
intransferiveis. 

lativo é a que se refere á dispensa das leis que prohibem 
ás corporações de mão-morta o serem instituid&s her
deiras. 

. . . 
udo. Então não leu a discussão uo senado. 

O Sa. ContA :-Li essa discussão, e vou prova·lo 
ao nobre deputado. 

proJec 01 ap!eeen o pe o no re eena or pe 
pro'filloia de Minas o Sr. Jozé Pedro Dias de Carvalho, 
que, fo.ndamentando-o, declarou existir na cidade do 
Serro um 11aoerdcte que destja deixar sua fortuna á 
casa de caridade de que se trata: mas que não podia 
faze-lo porque s. lei prohibe que as co;:porações de mio
morta sejão instituidaa hercfeiras. Para ramover este 
embaraço, o illnatre senador apr~sentou o projec~o ora 
sujeito á. approT&çâo da csmara. 

O Sa. Cauz MAcHADo : - Sim1 senhor, m11s isto não 
tem nsda com ~ lei de 1845. 

apreciar a parte do projecto que torna inaliQnavel as 
apoUcas, em qu~ deve aer convertilo o prod.ucto doe 
bens a que o -proJeato se refere. · . - . . . 
a clispeua da lei que prohibe que as corporaçõee 
mão-morta aejão inetituidaa hord.eirat. 

O Sa. Cauz MACJU.Do :-E.Esa é o ponto principal. 
O Sa. Coanh : -E'_ este o ponto qae entendo dever 

se: regulado, não por uma providencia especial, mas 
~r uma medida geral. Não ha presentemente ftmda
mento para mnntar-se o § 21 da lei de 9 de Setembro 
de 17611, que annulla todas as disposições em qne !ôr 
.institllida a alma por herdeira; d!llldo·se tsmbem este 
caso, como diz ns Con.,olidll~lSo dal lei" o illnstre juris
consulto o Sr. Augusto Teixeira de Freit&s, quando é 
iaatituida àerdeira alguma ordem, irm&ndade ou cor
poraçiio. 

Pt h leitura que vou fazer do § 2 i ds lei em qne eatão 
e:r.post;,9 os fundamentes da medida adaptada, a oamara 
reconhecerá que llio ha motivo para m&llter-sa a di&. 
po.eiçiio. 

< Ao mesmo tempo foi n21. minha rcsl presenca 
nderado 11e aa ro riedades de CB.!<as. cs fundos de 

~rraa e as flizen , que forão creadas para a subsis
tencia. do11 vivos, de n cnhums. sorte podem pertencer 
acs defuntos ; qne nem ha razão alguma para que 
qnalquer h~mem dep0is de morto h11ja de conserv:.r 
até o dia de juizo o C.ominio dos be :::s e fazend"e que 
tinha q~l'lndo vivo; que men~s a póde .bsve• pa1·a q:1e 
~ sobrechto homem }:'reti.::nda tirar prove1t0 do perpetuo 
moommcdo de todos 0:1 seus auccessores sté o fim do 
mando; que se isto llllsim s~ admittisse n?.o haveria hoje 
em :.oda u christand.ada u::n só tnlm:> de t&rrs q"le pc
desse perte~acer o gente viva, a qual ds l!lesma t arr!l ao 
deve ali!!:.ent.ar por direito divino estsbelecia() desde 
s ora&ção do mundo; que as csnsas publi:l?s do aug-

mento e oonserv~:çãi> das cs.B!:s nobres, &ecào as umea 
caueas cem qo.e se tem pe:::mittit!o os 'Yi.r.culcll, aliás 
prejudiciaes ao erario regio e ao commeroio C6& vlll;
sallos, de ne~hu:=1s sorte po~em spplicn·se ás ospcllsa 
inr>igllificantes: que nem podem p:mcipkr fa:J~ilins no 
terceiro c:..tado; ne::! cvnaensr o cieccro du:J ç~o já 
&e schãa elevad2s sos grács de. nob::-cze,; e~n·ir.d.-, l'ó-...... .. . .... .. .... .... ... .. 
tl"!lrio de caus:~:em m~.<itos e mui:o fr:;qu~n~·~t emb:-.ra
çcs aos que po~u!:tm ter;as a f«Ze"a.~. par.::. não po
der.am derg;1.-ls.io e 2mplh;.-lns aos fins de as fl'!Zil~em . .. .. , ,. " . .. 
lisil, sem que scjão impedidos P'los i::tnumern..,eis es
torves com qa'1 s. cs.da p::&o lhes ob;:ti~ C5:es chemados 
vincules de pouca impntancia; que a tut.lo o referido 
sccresce f<Uerem os aobreditos e.n.o:1rgos com que as 
easas e f&Zenàss das sobreditas oapell1.s r;e f>Chem na 
maior p~rte já perdidas. deturpa'.ldo 2s povoações cio 
~ino com montes de ruinas, e privando a agricultura 
dos seus fr11ct0l' com prejuízo publico : c attendendo 2 
estas justes camas es~abeleço qne todas as disposiç6es 
e convenções cautll mortil, ou int•r t1ieo11 em que fôr 

. instituida a almQ ~:or herdei•a sejão ncllaa e de nenhum 
efreito .•. > -

Doa fundamentos apontados Eeria ainda dt! grande 
peso o :receio de accumularem as corporações bens de 
raiz com prejuizo àa riqueza nacional, se porvantnra 
tiTassem ellas de conservdr os ro rios bel:lS n 
g mente a qmrlB!em. 

:Mas desde que taea bens~ se não tiverem o destino 
etmeoial indicaào na lai de 20 de Agosto de 1864, serão 
á.ihea.dos~ e o 11eu producto convertidos em. a olices 
m aw; enve1a, nao 1nco:.varuente em erogor a 
lei de 1769 na parte cuja dispensa é e:r.cepo!onalincnte 
eonoadida pelo projeoto em discua>ão. 

E5tando, porém, a encerral'-se a prese:G.te sesaão, tal
vez não haja temp:> de voltar ao l!Jensdo o projecto 
eme:ndado, e ser r.lli de novo discutido; podendo por isso a 
camara entender que deve votar o fa"for especial nelle 
concedido, para não privar a ca!la de caridade do Serro 
do beneficio que ae lho pretende fazer. Em toao o caso 
julgo dever apresentar uma emenda qno consagro o 
principio geral a que me tenho reft~rido. 

Se a oamara co~cor~.,. em quo não ha ~ais motivo 
e· 

tembro de 1769, mas entender ao mesmo tempo que não 
devo com e&te fundamento obst&r , no fim da sessão, á 
pa!l!agem do projecto , não terei duvida em r~?querer, . . . . 

I I I 
separe do projecto o artigo que vou apresentar, para 
constituir projacto diatiBcto. 

O que desejo é g,ue se completem t:s disposições da lei 
de 20 de Agosto de 1864. 

Eeta lei co::1téJ<:~. dons principies: o primeiro é que as 
cor,?oraçõ~:s do mão.morta podem, C'Jm licença do go
verno, adquirir ou possu.ir por qualquol." titulo terre:lOS 
ou proprieda.des ne:::essarias para edi=cação de igrej!l8, 
oapelbs, camiterioa e:x:tra-m::.ros, h ::apitaes, CDI!as de 
educação e de a~ylo, e qusesquer outrca estabeleci
mentos publico& ; e bem assim oonserv:n- os predios e 
terreno& adquiridos no. conformidade da O.rd. liv. 2• 
tit. 18 § r, que forem necessarios pars. o se::viço das 
m esmas corpo!1lçõ~s . 

O zsegundo é quo os betts da raiz, aeeim adq11irido3, 
e sem otren~Q aa 1ei de 9 de Setembro de 1769, limitaçãc 
que considero desneces~aria, sejão alheados no prazo de 
seis mezes, contados de !U<> entrega, e o seu producto 
convertido em spolice11 à.a cllvid.a publica. 

· t!la lei de 20 de A oato oderia ~ casa d a · 
da cidade do Serro conse:ver qualque:::- dos bens que 
lhe forem deixa.doe, se necessitasse para seu ~;"rviço, ott 
se o destinasEe para a fundação de u:n c2t!!.oulecicento 
publico. Pelo projecto deve alienar todrs, ~em e:x:cepção, 
convertendo o produoto em apolior,s iotraosferiveis. 

Não necessitará a C9sa da caridade de dg-J.m desses 
bens pars os fins indicadcs ~ 

Se oare:::e:, o projecto obsta a que o oonsorve. 
Eutre:tsnto nada t enho que additar ao i'rojgcto !leEte 

sentido. 
Os :::obr,:s drputsdos ';'le1a provincia de Minas. Gerncs, 

que melbcr conhecem as cireumsts oi•e que o~correm, 
proccé:.eráõ c;:-=:.o ent<Jncere::r. m~&ii con'fenie~t'J . O qae 
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ce parece necessarh é generallssr o favor que o pr:~jooto 
só conoed.a i. ces::~. de cuid.a.d.'3 do Seno. 
s~ !e s.doptar uma provide:.ci!l. gereJ., aproveita~r. r.ão 

EÓ a essa como a todas fiS que t:ativerelll no :mesmo 
caso. 

Como as razõas qne !&voraosl:l u~ue1h ca~!. de c~ri • 
à.aao fe."VOieoem l UF..ltnente :J. :l!:>' Ue:;: Ot:t;;:l 0UO 66 
ache em co~diçõtJs eemelhantca, "justifL~ão U!!l~ provl
dt!aCi!l g~ral, vo:: envi~l." á mesa a &::nend:-, de q,uG 
f aliei. 

&à.dirivo: 
« Art:go. Fios. derogn.C.a a loi de 9 d.e Setor:lbTo de 

1769, :l1l. parte em que declnru nullas todas ~s cispo
sições e oonvençli3S caura morti1 ou inler oivos, em que 
fôr instituiaa a alma por herdt>ira. 

c Os bens de rsiz adqairidos pelas ccrporaçtíe~ de 
rnão-mort.a nos termos da lei n. 1,225 de 20 da Agosto 
de 1864, qut! não tiverem o deatiao eapecicl nella in
dicado, serão, como determina a me~;ma. lei, alheiados, 
e o seu producto convettido em apolic~s da divida pu
b~oa, as_qaaes ec inscreveráõ com a clausula de in-

o •r. ~ruz Jlaebado '-Sr. presidente, be:n 
longe estava de pensar q~e um projectc tão simples 

de qce aeja autorisada a casa de caridade denominada 
d~ Santa· !here:.:a, estabelecida n4 oitlade do Serro, da 
proYin::ia de Minae-Geraes, a adquirir bens d~ qua.lqner 
a v a. -

ttimonio, cu seja. por mt~io de doações e l~g~~.dos, ou 
ainda mesmo de hcranQas, tloando -para este fim só
mente dispemaclr.a as leia que prolli'bem ás corporaçõas 
de mão-morta o poderem ser instituidaa herdeil'l!s; pro~ 
eoto que autoriaa que o prod11ato dll!tes bana adqui

ridos assim, ou em virtude do artigo anterior, se 
eonve:ta em apclioea da divida publio~, as quaea serão 
inscriptas com a clau.sula do inalienaveie, c!és~e lugar 
a quiilquer di,;cust~ nesta casa, e muito menoB exei
ta.s.Ge no nobre deputado pela província do Paraná o 
desejo do re'fogar uma lei que entenile com o principio 
de propriedade, com o e11tado oconomioo do pair., o que, 
ll!l a em ra~ es e muxta && e 01 a, 01 ecretn 

pelos noesos msiorea. 
Sr. proaidon~9, s lei do 9 ce Setembro ce 1769 não 

tem por fim, prchibüxao instituir a alma por herdeita, 
- · • · · • ·tu a es 

quem dcoveriiio deixar o prcducto d~ aeo. tr&balho, appli
ca&cm a l!omma de seus bens em au !'Plica!J por~etnan 
pela s~lvaç~o da r,ua alm&, e dastl) medo a ab1R fio~sse 
herdeira dcs bens oorporaes, porque estes sorião a re· 
oornpen1a d cs supplioas que por ella ae dirigiiio eter
namente aos céos, afim de qne cessassem :nsi5 ceio as 
penas do purg'ltorio em que se oonsideravão e~tar. (Ri
•od4r.) 

O Sa. ANDB.AD& FiccEmA :- Eeta. explioa;~ão não é 
authentica. 

O SR. Cn:uz MACHlDO :-A.e alml'la dos à.efantos por 
meio 'dsqnc;Iles que l!.llpplicando pelQ salvação de.Úaa 
querilio se converter em proprietarics o poderosos na 
terr11., conse:v.!n.ão até o dia da j ,;izo oozn tafls in!titui • 
çõas o dotninio de bo~ que fiea•ão neat9 mnndo, tor· 
na. vão se herdeirae d.e b9ns qtle nii:Cl podião por qualquer 
força physicjj, de novll in'Jençíio ser deataoad~s desto 
orbs terraqueo. (Ri•11~.) . . . 

~ 7 
imtitaid.as por certo c~m fin~ muito pios, 69 torn&vão 
gra.n.:i:.~imas proprietarias, senhorm1 de vastas exte::J.!Õ~R 
cie territorio, de um cu.b"d~l oonsidet;~vel, qu.J tle ~~
mobili.;:J.Va ; porquanto, des~e q•.1e o tttulo do dommto 
ou uso.fructo {lrovinha de um.:1. Nige:n ~t qu.e não podia 
dei:t.:ar de S!BPira.r t~do o ca~holieo, qual o de•ejo do eéo, 
por m-!io de ·iostituições h '!tt)ditl\ri&3,e;bll ordt•ns seTião 
progresshnmcnte prO í>rietari!l~ de todos qaentoa bens 
da ter:a pu<1e~sem pos~uir a troco ou e:v. nom~· do céo. 

Aasi:n, em nome do oéo e dM almM, tornando-se 
gr&ni!2B proprietaril:s, porturbsvão a prodncção, o pro
gresao .do paiz, peav~o o jogo e c:onomio~. impedião ~ 
t~s~zeziio da propr1edade. Revc.ga::, por;anto, esta le:t. 

s"Ha. de 9 de Sete;-cbo de 1':'69> co!:::o p;or;õe o n~ore 
i!~putaao, é q•!eatiio fauê.SJ., d1J grr.nd.~ E'.lC,,!lc:• c c •J.:O
mioo, qu'l ce?~na(J do muito r :x~m~ E obre o ;•!"!t:ll::i?ia 
de prornie~at!e; c em tcdo o cs~o vão é s:hd:::.,!vel o!':e 
se .:li~;_:;-:;nha c" hc.ra~:çss per1: cape11~s ·;:erpo-t::1;l'l, et:! • 
co:::1o s~ coutinc!l.zscm a ~e!" prcprict:ar!!is ll, - h e c!-:: 2& 

:o•.··~ ""U •,'\• '" ·~-:,·, ... ~'o).':; !..4 •- ·~,. -;. '· • • '": 

• ,..,. ~ • ~ ~- "'a .<' .._._ V • ~··• 

~cus. l:' :'(o, p::!.ta~t.··r, :-te. ~o·:.rcc.e_p~~t;.d·.) o-.!~ I~~~:-v.~ ('~~ 
qu.8st~o ~lo~ ... t.J~t.~· r.:::. ~.:;..;.-::. !'.:ntn~ t-~c~~i:;.O,-!:!ir~ ~t~; ") ~; ~i!lc!e: 
~ adopç&o Co um prü5e(,!:i> q -.,~ T~-m ti&:I :::L:i~o S!'!":.~-:,::s, 
DlC)d.est_\,.) Q !i:!Jitl:1~!(1 ~~~. r,, ,. I ,.,.t"p ~ -:~·,~ ·' .:. -~ 

c:J.-::id,•.Ja em q·~e sc n·:,t:l dP.::! doer.9as do<: "'~v ·:s. t! !:!:l::J 

d& suffragi~'ll p!ir'l :t IHh&~·ã) dat; alm;,.a du~ wor~c~. ~ 
<~bter meio,; de nod5r c;af:,f:•z·~r a ;:;m .fim 1;1? !;u::-: .. :::.i
t~rio, J:ind.r. 11 trtulo do bcdcir!!. 

O projecto niío tcll!l por tiru l.l''n•>tituir ~- :;o•,·c. C:l'-"' d:! 
caridade dll oicl.adc do S.:llro p:cp:iota.ri{(. <L.1 t :nt>:lot 
JJem dtl outr"s qllllt·sqner beM de rni:z:, parll. gu'' :;oss"' 
sdministra-lo~ il usufrui-lo~ coa:o patrir.w:::io. Não teirr' 
por fim permi~tir que po~.sua po-:- <jul!lcpl~r tit:~Jo ter
Xc!loa cu propri~:dudes nectlssarias pa;:a editi(:l!<;i!o C.e 
igr<·j ll, cemiterio, hoapittte<~, esses de educação ou Zlsylo~ 
ou outro E~stnb·Jkcimen:o publico, porqae p:lr~S iet"J oa.s-

. ice ça o govern(), como ~tttr:::llna a e-. 
de 20 de Ap;u3to de 131ii. O projecto tem nct fim auta
riaar aquelh Ollsa, fundada a esforços d~ âlgn:Js cidv.
dã~a alli residentes, a con~ttitnir um -pstriroonir, C)m a 

· • • , · l n o < e ,,rança. 
con~i,tindo o p&t:imonio em apolicos i.uao.Ji,m:wei~ até o 
"f!Jor de 6():000$, oompradn11 com o referi-lo prcduct..~ de 
bens doado&, le.JI;ados e !Únd.a _:no~mo. adqui!iàos por ~eíc 

.. . o,. ~ 

cimento deJl'iS será dt!stinaoo a manter m~<i;; n.!g!lolt 
leitos ot!l que se tr~tem das doenças dos vi voes n~o dat 
almu dcs mortos. 

O l3n. A~ntu.nE Frammt.a.:- Porqno n!io ao f:;,z istc 
por meio~ roguJart!a 't Fayão uma doe.ção. 

O Sll. Catj:z: M .. c1u.no :-O ~e nora:~ do o ·;irt:!C.S~ 
sacerdote,. q<~ll ioi o principal fundador, ~lll "lf:tl.::t~ 
fortuna. o iloaeja dei.t:!l·la em h~;a:oça .ã c.:~" da ce!'i
dad.o do Serro; mos os ju.·it~CO!l!ultos ;,.r:uünd .. ln qu~ 
niio o póde f11:o~r pela prohihição d-1 lei. Eu. a ii.ll 
entendo assim or u.-, não nd:nitto n ~., 
dos enfermos po:.<sr. aor c:..ufandido com i$ ;;;ll::m dct 
mo~tOII. Ali herll.UÇSS n·~i:z:ad.::.s pa:ra o trt.tfil:lb:!:o csa 
moll!lõ~il\.'1 doa vivc3 não se póde dizer qno ~ão aq<lell:•c 
cn·:, herd.ci':o se·a a aoli.~S\; ma~ e:n!it:l é C.io::l é.,_, .i:.ião 
corrent~ 

Prevskconao esta opi::ião, p~r<loe nec~<.sario O;J.:: & 

oru!a d~ curidade ào Sor;o, cujR misr.ão é trat~r 2es mG
lestics c1o9 vint<, c quo se qnct considerar cc:.:::o s :m!l. 
Ee !ôr ic~titui·h h9rdc,irs., ecja i6entà para oJOr::o :::.i.:m:. 
he:dar bgcs &té l30:0üOS, para com Beu p.-oJu~t·.) C'Jr!

stituir em ap.:~lice~ inali<~llll.VI!is um p:ottri:::J.cn~G, co=. 
c-ajo rendimento I!() trat~ dcs 'doe:Jtea. Eiõ-.>bi o !i::::;. C<l 
projecto.. . • • • . 

Ora, ,.1st:1 q~:n é :;n:a OODshtu.::· r.:n p::t:1:~cn~c qae 
lhe tM ll:t::lK renda ~;zl!luJil, co::~ o qt12l EC m.nt2~h.lo c& 

leit's e st c1!etas ?Ucisas, nada m10is curii.l c!o <p.:.e .::c
prrgr.r o proauctil do toda~; r.s esp~cies .:i2 ~.cn; .:,.ue li::~ 
sejii•) deixados por h•mmçr• em sp.:;lices, po:·qü.u 'c~á \!~ 
rcndi:ne.oto c~r:o, e e~tc r ent!i:x:ento niic. ttm ci.e i:et: 
cr.pit:tlie21do, não se "rctende r. acc.u.muluçó.,:, p•:cg;e:;~~·;~< 
de capital'~, o que tamham a sabia. lei Qe 9 u.,. :::.;•;;~b:-J 
de 1 i69 t (!"'e em vieta rrchi'bir, 

O renciment~ daB spo!i.::cs eo~á à.csj.)cndido •' ::.1 c;.;~tss, 
c:m. rc:nedios e em oor:::uwilicadGs p&r~ cs (: c ~m· e:: ~ D'-'· , . ' - : :... ·: : .. 
oom a. clu.~:s:lb c.•J inolil)navri~,· r.ão para c~:..o~·-r::::.~- r se: 
co:n o p~i:1C:pb co i::.a: i.:;::~l:l)idadc, •F~~ pu~ cct:~r; 
razü..::s já havh sido c:é'u; :«l:!;rt..da uc ::.::eigo c.r·::L q~e 1{ 
da lei i o o :·çsm~:nto de Hs~5. qu~ pe;t::.;t~c ás c:o:pora.
çõ~s d·l JX,ã-:-m~::~a pr.r~utn.r :Jl'~s be~s C.c -:,.i;: p r.t 
"Updioo~ iu:r~nsferh·ci~, di~poúç:io que v~rsa ;;çb~·,· :,G!:!~ 
qo() já pos~:.1v.m; :Jl!c~ par~ q:1il as upc.lioeb C<. ~ :;r~C.'.~ 
oom o producto dos bc.ll.s qua s c.ua d : c"::ii::.: :l ZC·· 
quir:r pnr mt:i.) d~ l~gaC:C'r._, a~ .~caç-Õ~i! e :r.er:~o !.;;,::-:: .:ç:: 
ps.ra flln.d2r seu p1t;1;J:Jc::uo ~eJK~' cc·:no f;::;t~ :; ~>r :.::'lZ:'~s. 
d&s cp.o<'S :IJau~~áõ ~s ra:d;n;.<'>::tcs que t.e c:: ::. '·;r~-; 
etn ti&ta::ncutJ ccs cto~=-~~~ . E r, Cisa. de c~.::1c.r.:e 111:. 
cidedo do ~erro :::.p:::oa~ CJ.:.te:::;ta-sa co pc»;;.i: v t:ciS.cú: 
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e:n q1:e f~hí. c- e~!s.~de~!x~:1~o. e 2spi;s. ter um ps.tri
I!).C\D;o colo que ~~ m~nt·'!:lUS>. 

Ex.l!c« ' O e·~~oim o nrcj :c~o. vê c. ncbr~ cca':lut:ldc 
:pel ... f'&ilvinci;o; ,:o p,~r~•;J:l .;:~,1 s-J:ia cari l(•'o rc>érvar o 
penc;~m::'.:.t.) {l~ 1'"-·VO~!lÇào d~~S~ lê i t·'C .ti:G~Í:·."' !J!,ra outra 
oc;,&~i'1'l1 ~.~::!1 co n:.o or;;:lr c::-:b:;r:.;ço á ad<>~<:'1b cl~ um 
pr.:-je~·t;; .So j•tH·> .. tão mad.~~to. quo er;. nuu~a suppuz 
que l.~u ... e~s--- tof-.uf€r cvn .. es •. sç:~') R..!~u:-:~s. 

N::t:) ti ,·e te;:<' ã ~ de f12z.~r um discurso sohre a. rt:'t'O

ll:a;ã.:> ~.L. 1· i .:..~· 17G9; li:l:.itc-:.:1~, porto.::1to, a c!!t~ ps
hvr.'is. 

O Sr .. ~ndr:ade Fl;oueh·a pro!lunci.a um <iiscur
que se r.cll::. :::l-:'1 .t1.pper,dice. 

Nic,~ucru ;~ai~; ?"'cti!ld.~ a pn.lssra, ~cs cnea:ra:la a 
discuSfão ào n.rt l . • 

EntrdDd'J e:n ciscnl!sãu o art. 2\ 8 ninguem pcdi:J.ào 
a prJ.aYrn, fiea ta':ll bem enoerrada. bem como a do ar
tigo ad<iitlv.> do Sr. Corrêa. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

Co!ltinúa a 1· di&Oil&aiio do projectn declarando po
de~m, eer ~fo_:rindo~ pola casa imper~al, in~epJnd~nte 

farão do.·io! ett~ tkutructo á coJôa. 
O a Sra . .,o ata .. l.to e &•drade Plpelra pro· 

nunoião discurses que ee achão no Appendice. 

inguec mais pe<lindo a palatt:z., 6.0\\ eno 
diacuuão. 

Dada a ordem do dia, lennta-ee a ataaio áa on" 
horu da.noire. 

Aeta etu 1 ': de Setembro. 

P&BSIDE~ÇCU. DO 8&. COl(DE DE JlUPEl'DY. 

e e • , , · 
l)reaentes c:s SrP.. co:1~e de Baependy, Portella, Paranhos 
:1-onior, Pinto Pessoa, Vieira da ~iha, Fausto daAguiiU', 
Rodrig~_Sil1'8. Taque11. Al;'ooar. Arnripe! Pa~s de Men-

..... ' , ~, ' 
Machado, Cns:.do, Gomes de Ca,;tro, Fern11udes Vieira, 
Pinb Brr.17;ll.. Paula 'rolQd~>, João Mendea, Candido 
Meudcs, 'Mello Mor~es, Aironso de Carvalho, ba1ão da 
Villa dli Barra, Dias da Rocha, Fiel de Car•albo, Jan· 
sen do Peço, R'-pO!·O da Csmara, Dionysio Martim, 
Canedo, Fllrra!ra d11 Aftuicr, Cs.millo Fi~ueiredo, Flo
ris.no Gdoy, Paulino de Souza, Carneiro da Cunha, 
Diogo Velho, LeAl de M:enez~s, Cardo~o de MClne:::es, 
Ac.gelo dQ A:::aral, H~nriques, F. Belisario, Pereira 
Fr.:~n,o, Capanema, Corrêa de Oliveira, Allr~>liano de 
Cl1.1'v~:. lh.,, !•loraea ~iha, José Calmon, Borges Monteiro, 
barão de Araçe.Fy, Dnqne-Eatra-ia. Tei:xeirà, Araujo 
L!:n;> a Fcrrcir:l cla Ve-iga. 

Faltio com putbi?ação os Sra. Azsmbn ia, Au~sto 
Cn~veG, B":roa C:>bra, Bahia, CRndiào Torrea Filho, 
Coelho I{c:irip:ue8, Ev:.ng!:li6ta Lobato, Ferreira Lngt>, 
Gui:-r.::.r;ie~, Il··:;.clito Graça , Jouqui:n Pe:ho, Lamego, 
Mello Rege, M:l DOOI Clemtntino1 Nebias, Pederneires, 
Pinhei~o, h ost&., !SilllEs, Siquei:ra Mendes, Sobral Pinte, 

' A " 

Sr~- AnJrauP. Für;aoira, Almeida Percir~, Assis Rochs, 
.b.n: -':1:o Prad~, A tlg'lt\to de OliveiT11., barão de An!lja
t abJ, Ba!ToB Br.rr~b, B~t~jacim, Bittenoourt, Candido 
!l~u!ta . Ca::oillo B:;rr.:to, C:>tteilo·Brronco, Cícero Dantas, 
Co!lt:. Pint o. DociDgner;, Duarte de Azeve~o. Fontes. 
Fe~.: :::.:I <lc' ~" Cunha, Ferreira Vianna, Gnlvão, Gama 
Ce:~l':.ai"L"a, Go::!c;.a.l ..-e"' cn. Silva, Gome11 da Siha, Jun
quei ra, .J ~ro:Jymc Penido, · J. de Alencar, Lenni'.ro 
:.hcl~l. Lima <· Silvr: , Lu.!z Carlos, Mel lo ~httos, Me· 
:u~z:es P:r.ao. 'MontCliro d<:l CaLtro, Perdigão Malheiro, 
l't!;-e!.; r. c:~ S!lvr., Pi:l~O de Campal!, Pin~o Lima. Pinto 
Moreüa, Simõ;.!.F Lopes. Scuzn .Reis, Teixeira Jnnio::, 
T.b.ecà.oro da .silva o Araujo G6ea. 

O Sa. PaEsrnr;:srE C!cc]a-ra nã:o have: sessão por falta 
de nnr:::ero legal. . · 

Não cl:s~:1tc, o Sr. I· c;et'ret~rio dá ccnta do se· 
g·ü~:c 

EXI>EDJE!'iTE. 

U :r! officio do mi!listerio do im~ric, enviando a c6pia 
do •l<:c;<'to pelo_ q~nl S. ~.: o Imper~tdor houye por bem 
aonc".~.:r peL~ao ao capxtao honora.rio do llXeroito An-

elo C<'rlcs <le Abreu. - ' • 
dtnt.dOB. 

Outro do ministerio c!a fazenda, tranamittindo 0 
auto~<;rapho sacccionado àa resdnção da ••sembléa 
geral que antoti~a. o gcv.::1·no a conceder ao b11chsrel 
Can~ico .:'f,_ndEc<s de Almdd.a o pret::!io de 20:000S pela 
publu:açao 4ilo All'16 do lmperio elo Bra::il.- A arob.ivar, 
ofiiaiando-se ao senado. 

. Ot:tro do tninisterio dos negceios eshaiJgeircs, en
nanao um exemplar de um anne:xo ao relatorio da rea
pecti'n\ repartição, apret~entado ao corpo legielativo na 
presente sessão.-A &'fChivar. 

Dez do 1• secretario do senado, participando que 0 
~eamo senado adopt011, ·e vai·didgir á sancção impe
rial, as reeoluçõee &PPl'OVando : peDllõea concedidas a . . 
senador do imperio Herculano Fe:;eira PeaDe, e áa 
sete irmla do 2• teneate da armada·.João Olympio Tellea 
de Menezes; aumsando o governo- para -oonoeder li-. -
lado. da fregueda de No688 Senhora de &ZR!tth da 
Vigia na provinoia ·do-Pará, e ao lente ,da fa~dade 
ele direito: do ~cife, Dr. ·J~é Antonio de Figueiredo· 
mandando matricular os alumuoa Carb Pereira Rege; 

·e Antonio Joaquim-Borgee<1e·Barros:-eoncedendo vinte 
loterias ao hospioio de D. Pedro II ~ approftndo a 
aposentadoria coucedids ao eeoretario -da· relapo de 
Pernambuco Domingos Atrouao Ferrein; 'OO'DOedendo 
4 oompanbia Ituana · 01 mesmos favoreB oonoedidoa á 
companhia ingleza da eatrada de ferro- de Samoa a 
Jundiaby, menos & garallQa <1e jaros; e autorilaindo o 

verno ara .ma da a 
cidadão brazileiro ao anbaita portuguez Jaointho Theo
doro Peuoa -Inteirada. 

Ontro do :meamo seore~rio 1 eommuuicando ter 
. or oo~en 

na raeolução da assembléa geral-q11e approva as pensões 
conce~ ao soldado Pedro Jo&e Archangolo c aou.troa. 
- Inteuada. 

Doue do mesmo aecretflrio, enviando as proposições 
desta. oamara qae autorisão o governo para conceder 
licenças com vencimentos ao escripturario da alfanliega 
do Maranhão João Raymnndo d~ Souza e ao inspsctor 
da alfandega da ~hi11 Bernardino J osá Borges, áa 
quaes o senado nao tem podido dar. o seu conseDti
mento.-Inteira<k. 

Dous do mesmo secretr.rio, en'\'iando as seguintes 
emendas, que vão a imprimir : 

c Emenda approeada pelo ltflado cí praposiçáo desta 
camara que ou:c.ri1a o geremo para cot~ceder isençuo 
de dtreitos de importCJçi:o aos materiae.r necesse~rio.r 
p~ rca a obra. de tulenlamento de trilhot urbano• na oi
d:~de do Reei(~, proo~ncia de Pernambuco, de que ; 

c O art. 1" seja sub.:tituido pelo seguinte : 
« E' o governo autorieado para conoet!cr isenção de 

àireitos de importação aos carris, carros e ace&sorios 
doa me~mos, qae forem neces.sarios para o efta.beleci
mento C.o syatema ele carris de ferro, de que é em.
prezcrio José He:grÍ!'le TrindLde, na cidade do. Re
cife, cspital da provincia de Pcm:.a::lbuco. 

< Psr;o do Pensão, em 17 de Setembro de 1870. -
Vucond1 tü Abatté, presidente. - Frturico d• Alm•ida 
c Albloqwrque, l" secxctatio. -Jo•i M~rtim 44 Cru:r 
Jobim1 2" &eoretario. » 
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c Emlflda <lpp1"0.,a.fa 1'tlo 1mado ci proporiç~o de•ta ca
mara, que owon•a o goo1rno para concede,. i.renção 
tU dirtil~ d~ imporl4'ão para tcdo o maurit•l da 
rmprutJ tü 1r1lho• urlxant•l da cidade do R1ci{e para 
Olindtl, proPir~cia lU P•rnambuco, r.a fôrma da con
diçifQ 34" io r11pectioo contrato. 

c Ao finsl do art. 1• accrescente-ee : 

<C Devendo o go•erno, sobro represcntaçio do em
prezaria, dGtermillar os ol...-eotos a ue ti,.<:r de oon-
oe er a ucnçao. 

c Paço do senado, em 17 de Setembro de 1870.
Yitco"ds IÜ 4bacti, prellidente.-Fredtrico d1 Almeida e 
Albuqucrqcu,l"secretuío.-Jod Marmu da Cruz Jobim, 
2"' seorets.rio. ~ 

Outro da prOBidencia da provinci$ do Rio-Grande do 
Norte, enviando dons rxA.mj)lares das lei:. promulgr.das 
pela aasembléa leghlativa. da mesma pro\'incia em sua 
sessão extraordinaria do· corrente anno.- A. srohivar. 

Um _requerimento de Francisco EetGvE>s de Paiva, 
pe~do ser na~ra!i~ado cidadão bra.zilei:ro.-A.' com-

I'Jl!SIJ>ElfCU DO la. CONDE ZC ll.lEl'ENOT. 

S0UWUo.- E.:rJpedienlf.-Interpretrsçao do aclo addicio
nal-PogClme?alo ck ordenado G3 Dr. J. de C. F. Vi1ira. 
- Pen'~" a 4ir~•r•os.- Ordem do dia.- l•erv;& da 
direitD6 tÜ imporlaf~ • .Approt~ação -Alforria aot ea
cra1JQI. dG naç4o em UJo/ructo á cora". Vota~ao.- Dia
perua d~ leia d~ amorti;r;açl%o. Approfl~4o.-Pen.r'bt8 a 
diDerU)I • .ipprooaçllo.- Re{QrfnCo jrdiciari()~ .4pprooa
~ao.-Pifll~l a ditm-10• • .Approoa.çl!o.-Prioilegio s F. 
Wiradhaurtta. ÃpproOGçAo.- Lic~nÇa ao bacharll A. J. 
F. Ga.rriga.. ApprotJGçll.o. - .Aposmtatloria a L.]; de 
Carr:calho . .ApprooaçlSo. -R~ducçl:o 41 dioida. Obzeroa-

õe• túJ• Sr-1 arro · · · 
nitlro do imperio. Approooçl%o. -Na.turaliloções . .4p
prot?açllo.-Pcsgomento a M. J. T. Barbora.. ObJert?açõe: 
do1 Sr1. P•reira da Silva • ..tlencaf' Ámrip•. Encerra-
mmlo. - Limittr da roo\n · r · 
SI'. Corréa. Enccrrc.menJo. 

Ao meio-dio, feita a chamaia., e achando-se rresen
tes os Srs. conde de Baepondy, Portella, Parenhos Ju
nior7 Pinto PeBBQa, Luiz Carlos, C~sdo, Angelo do 
Amaral,.. Theodoro cb Silva, Fontes, Taques, Psnl!t 
Toledo, Vioente Figueiredo, Candido Mendes, Con êa, 
Anreliano de Carvalho, Lamego, Gomes de Castro, Silva 
Nunes, Cruz Machado, Raposo da Camara, Jan:;cn do 
Paço, Fe:reira de Agniar, Sobral Pinto, Uchôn. CaTal
oanti, Fiel de Cans!bo, C11millo Figu~iredo, Ferreira 
da Veiga, Pinto de Cc.mpoa, Cardoso à.:-. Menezes, Flo
riano de Godoy, Dnque-ltatrada Teixeira, barão de 
Araçagy, Jeronymo Penido, Borges Montoiro7 Simões 
Lopes, Fernandes Vieira, DionY!i" Martins, Paes de 
Mendonça, Junqueira, José Calmon, barão da Vilh 
ia Barra, Vieira da SilYa, Antonio Prado, Capanema, 
F erreira Lage, Costa Pinto, Domislgues, A.ngw;to de 
Oliveira, Henriqutili, Pereira Franco, Cor:êa de Oli-. . . . . s: 
de Aguiar, P aulino de &~UB., iogo Velho, Alencar 
Araripe, T&i:z:eira Junior, Moraes Silva, Areujo Lima, 
C arneiro da Cunha, Pereira da Sih·a, Afronso a~ Car· 
-.alho, Rodrigo Silva, Berros Barreto e Mello M~.>rses, 
abre-se a sessão. 

Comparecem do~ia do r.berta n r;tseão cs ~rs . Lev
nel C.e Alencar, Can~i:o. Le~l de Me::.C'zen, Pcro3i,:l.ão 
Mallieiro, P into Li~e, J Gsé d~ Alcncg!", Ar~:c;j :) G6cE>, 
F erna:cdes cls C1:nl1n , J o'fi.o ~fendes, Dfr;s d:o ,Ecct a, 
Scuza Reis, Ferreira V!an::1a, Go::nes d:;; :::nva ::; .A:n.à.~ :!· 
de Figueira. 

Falt~o cem parti~ip11.<;-b c~ 5-r!l. A;;:n-mbnj::, A-:~n•.tc 
Chaves, Bllrr~!l Cob:a1 B:1hl •, 1..'andiil0 T'. r~ e~ F;lh :>, 

Co.~o Rodrigaes. Evangelista. Lobs.to, Guimarães~ 
Heraolito Graça, Joaquim Pedro, Mcll~ Rego, Manoel 
Clcm~ntino. Nt<bi:e, P;der.c.e-i!"liS, PiDheiro, Rosa, Sallea 
e s:qneita M··nries; e sem elte. Oll S:-G . .alrnei23 Pe
reira, Assis R~ch.s, batão de AnRjet::tba,. Benj::.mim, 
Bittenconr~ . . Candido Mart.,, Camillo Bm·eto, {;n~tte_!lo 

' I :3 J 
GaJDa Cerqueira, Goaç.lves Ja. .Siiva, Loaudro Msciel, 
Mello Mattoa, Me!lezes Prado, Mcnt~iro de Castro e 
Pinto Mo.rc~·a. 

EXPEDIENTE. 

Um requedm~nto da irmanc1ade "o Ssnti:::sitno Sa
cramento da f11'g'l'-'Zif.l de NoRsa Senhcrs. da Candf-la
ria dest~ cô:te oe:iindo lote"~"ifs -A' commi~s~u C!o fa-
zenda. • 

INTEl\l'BI:T.lf:ÃO DO ACTO AJ)DlCIONAL. 

Lê·se, e vai a imp:ci::1ir, o aegu.int-3 pr.r:ce:::.- à.:1s com
missões reunid&.ti de assembléas prcvinciaes e dd cons
tituiçã? e po_;ier11s, se~do e:n seg:ú.la jlllgado objecto _.. . 
apresentado pelo Sr. Paulino de Souza em Eessão de 
15 de Jnlho: 

c .As com missões. de .aesembléaa provinci~es e de cons-
·ç po , u 1 exa:zunar·o prOJec · 

de lt!i interpretativa de diversos artigos do aoto·addi-. 
cionnl, apresent.ado pelo Sr. óe()ut~tdo Paulino José 
Soarea de Souza, mi.IDstro do impcrio, vêm éar o seu 
parecer. 

cO ~tuclo do acto addioional,.prinoipalmcnte em seua 
resultados praticas, demonstra a neoelillidade imperiosa 
de fixar-se, por interpretação legislativa, o verd::.deiro 
aentido de slgr.mUl! de suaS' mnia ix:.p~::tautz;; dispoei
ções. 

<Como gett.ltneute se reconhece, a obscuric!aàe e ou
tros _defei~o~, ~ne em muitas partes desta lei se ap:_a-

, • I I 

dnvidllB e questõJs sérias. já aobre os limites de diHe
rGI!.tes attribniçõss eonferidaa ás assembléss legislativas 
provinaiaes, jâ em relação ao modo dJ Ma. ex<,;rcioio> . . .. . .,.. . ,- : ... .. 
'Ota&ident61S de ; rovincia para int~1·virem. na formeção 
de.s leia pt3la sanayãl e pdu direito dQ sru:pe!ldcr-!hes 
a puhlicaçã'>. 
<~ diffi.c:Udades qne naturalmente O!!Ccrrem sempre 

que, por defeitcs Ofl EXprf'SSã_.? Oll letra a~~ l~i , EO .terna 
ncc~ssario, para cE>:npreb.ende-la e '-"eí:H:.oll:~~· c.e~co
brir·lhe O verasdeuo pCD:l•liientO, Wl.O pO:ilaO delX.llr 
de avultar, trate.ndo-!!e rlo neto aàdiaional à vista de s-;xa 
n atureza particohr e d2 tr;;.nsca~de:l.Ciado. ~;eu é:.St~:mtPt?· 
D~hi a oppoaiçiio pr.rm::.n.3::..ta a.os conc, ltO~ namtd h
ge:lcia. de s~aj Cisposi~i:íes ,_ a l~ta co.mtuu.ts d2s 
opi :.oi.ões ndvers~s, oo oonfiictos mt9l'mmavea e a 
oonseqnente deaharmonia e perturbr.çãJ ~o jogo 
das nif1erentes inatituicões : nem a prat.tca dos 
negocios no lar~o periodo deoorrido desà~ ~ p~omul
gaçã:> dnquclla l.::i, nem oa graves e mul~phoa~os es
tu:lcs do co.a.selho de estado, nem a miUllfest«çs.o, ao
bre elles func:ia.da, do pensn:nento C.o gover:co imperial, 
tem cons!·guido, approxit::ando as opiniões, e~~belecer 
e firmc.r uma jurisp:udenoiq., t.u interprer.t.~ao u :ual, 
gera mer. e sce1 a.. • 

11 A <!iseordnDois que se observa em pl::!to:; assenc:aeJ 
!'ntra EB legishções das àitferentes prov~ncias, e a falta 
de cc h~rencia <iinàa. entre as p:-oprias le1s de ~aas nma, 
aB!:'ll.Z o demonrtrão. 

c Com effcit o. destinado a realizar a g:an.ie idé!6 c~n· 
tids no art. 7 .:.' da constituição, - a <iesc~!·~alis~ç~o 
aimi!l.ist:rotim nas provincit.s-, o ~etc ad::.1.:1;;:::.~ l :r:ao 
·0?1ia E:!! -.::nifl'r mem'<nte cmtená.ido z= t- ::.~e .1:s;Jo~iç<:í~s 
~'.lvi~1cEas -:cr passes~ quG ~inh::o opir.iõ~s ~i!z.:<r~:r.;tes 
quant~ á c:i:temã,:; e dese:::n·clvimento ~:ra:,oo ~:;.'.i:> _p~!o 
=n~~m.o aoto adctici:mn! áquGlla iii0&, "\:ist;: 9,:1'', t<'::.c~. o 
~otivo ou rszão ds.lei, isto é, o ssu pnn::;1o ~· ? s·;_:1 .:.m 

- - ' "' "'}" q--' "'S o~"~t ~c- = t""'"r. "' d.o e 1::t e;:;.çao1 o e.e::nen.o p .. ·.- ~w. -· _ '-~- " - · . -- · - -
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Je:- .-,·s\)hi(bs, e bs.Te!l:io C:iv~rt!eDcia neet<: poDto, cliver-
3~ntdl dEniib s2r ncce~:,ari:>::!l.C!lt9 85 dedv."çõ.·s. 

a .;'ll~n!:!:&a da:~ meis g~av~H qo.e&tões forão de5niti.,a 
2 s~Pia;:n.,,,t;J xe:;clvidl>!l fC:la h i i~~erpret;tiv~ dd 12 de 
)!aio ce Ja.:.u. Ou.tr&~, po::ém, continuá.ão l'l Bnb~istir, 
~li:l.,~o !n;::~~ a pcnd.erc.crs ino;.Jtl'o'e::!ientt-a pratioos,nãos6 
~u~u~o a ;.:es:iu do:~uegcdos provi:::lciae~,sd x:ão ta6bem 
t'!D r;; !!.,a() a ac.ml:uStrllt;llo ~· lC.t:!res~es ~l!r:>ea. efte o 
!!!l>l que t) prOJocto St! propiil:l remediar, bubst~tuiJ:do á 
:.cção )h.-,. u.,, intdl;gencia, impetent:J n.;~te ca.~o pela 
Tll.!'Ü·~~;.w cis.s opiniõ::s íl~l::-R s::.peru.l' BS diffio•Jldados, a. 

.... ~·i"':.Qc c::. :::1 r;>re.a·;:•O a:.l. <!!!u~s, ::l·~e erl:lce <LO 
::oo:t. ?5 do ~·cto add.icirn~l. 

• E-cU., !l:\dO & illus~rs•;C!o d~~ta au~nst~ C:1:::ara o ces
HlVOlvi;::en:o Jtt ctU3 sã;> Stl201iptiveis as c-::msideroJt;õcs 
que ,,s c·,::r:mis,ões noeb:l.o de e:tpe:J2e: no intuito de 
1orw•rt:::n :.;..,a~ivtll a U·. ce~sid!:de d& lei proposta, pP.S$ÍÍO 
~ i=:~~rpôr se~ juizo ~obre :.s di;.ro!ições ocntidas no 
?rOJ·,Cto. 

« E~ todr.s e:.tits dispc:;i ;ões pareceis com:::::lissões que 
:.e r.ci'a trnduzi .io e:n cara.ct~rcs clsros e pr~cisos o 
lar~ade:w pl:'!lssmento da l~i, to::.do sid& ar.ene.s recti
:ie'!•ios :JG .-:efeitos e icperfei)0as de eua letra ou ex~ - .. - . ... ... 
• _._ 7 I 6 J 

!it1e separa 85 funações, csa~ncialmonte distinctas, de 
i.I'Starpretar c de legislar. 

« ~oJJsicierado o acto ~a.aiciona! em (:CUS demcntos, .. . . ,., . . .. . . . 
:seu Fyetcm:• foi o separar cs interesses que tãa por aua 
:natureza }'rcvinoiaes, isto é, que se referem e!l!)eoial
:mente ás provlnciae, e EÓ n:ll!m podem ser coavenienie-

• t<;dos os individuas que con:;po:m a nação, comJ:etem 
:;.ol! pode::es geraes. De oonfcrmid.ade com este princi
pio institnio, para tegularem livremeute os primeiros 
(espllci5cndcsnos ar.s. lO e 11), as aasemb1é.'.lll~gialati,sa 
provinoi~~e, cuja acção encoz:trs. unicamente o veto dos 
presidentes àe provi~:oiR, o qual pódc ser annu.Uaio por 
novr. votstção de dons terços doa membros das &lltlm• 
bléas; e deu para reegcar<lar os seguuios, nos caaos 
que cletcnmineu, aos dit:>a pr~ideutes o direito de sus
pender e á a~semblés. geral o de re,ogar os aotos da

. q1!ellas a!!a~e::~bléa9 q11e os o!rend.eMem. 
c Em harmonia com este s stemR inter retio-se no 

?rCJecto as diepcu:ições duTido~as. Alsim, ao passo que, 
qus.nio se trata dos limites e modo de exercioio ie fa
::uldad~:; 'x:clmi"B.r.Jente conferidas ás asacmbléaa pro
bnc!aea, entt:ndem-se &om re com rehendidoa nellas 

os ca ue1tos que Gssao oonnexoa e t'.:l oe os po eroa 
nu meics necesaarios pua proverem ~os negooios de sua 
:peoulisr sttrionição, por outN lado tomiio-so ernaentido 
rigorCEo as dú p~içõeusstri~tivaa da lei, deatina.ias a oir
cumscrever s sua noção na. orbita que lhes é propria; e 
quanto ao" objootcs que, sendo da co:npetencialegislativa 
provinoi:d, têm tOGI1Vi~ r. t!inidade com asaumptos regu
lados pf'la legielnçã:~ geral, segue-se o principio da eu· 
borcililação daqnella. oompetenoia á& t·ogras estabeleci
C.88 nesta lcgir.lst;no. 

11 Afsentt.d· , portanto, sobre rcgru in-m:iaveis, dedu
zida2 do verd~oc!eiro eepirito do acto addicional, o pro
jecto attingc ~ fim, ctue se prGpõe, de pôr termo ás 
ptincipaea àutidas Vtl&Oitadas sobro a intelligenoia 
;iosts lei, a: segarando :ia BEsem bléas provinciaes a '(lle
::ituie dos poê.eres à.o qne forão investidas, ~defininco 
so :t::l<'Smo o:empo oo limites1 por ella trllçsdos, da es
yhera. e::1 qnc devem livremente jzy::a.r em harmonia 
co:::1 o syet9ma geral de no~sas instituiçõ~a. 

rt . .1. • do projecto. 

«C.:n. f~:.·io c neto :l.d.dici<Jml :ís ss;;embiéa.a p:ovinoites, 
:::_o J~ l~ il.? ~:t~ lO, o cii:dto C.c legisl r.::- sobre a divi~ão 
~1:<1!~ ;,::.d:c1a n :i e c ::cle~i~stic~ c:e~ rear:ectivas pre
r.nc;a~. 

_c E' m&:::.ifesto5ue r-stc ss~u~?to, em EU~ genarslidadc, 
::.a_o ~:::,,nc~ a orde::u dos que se referem a intc:es~;e& 
:?IHSUV!! ID E:11t <! pTO'I'incines. 

c • .A i. i ·l ~ã.? _:errito:-ial de que e e trata, é, quan~o so 
ZQ'::O C CO:J i!.lÇO~S Ce Stl'~ COillltituição, intimamtnb li· 
gada &o ~<yatema geral de or~li!4isa,·lo d mi!Üstrc.tiva 
~,_.C.ic:iarh e .::ccleei~ti~a de ImperiÓ; é r.r;utt b u1e e ~ 

elemtnto cs~enoial de stlR realização: ciahi re~n:ta ~ue 
aa :nesmas regras de,·e:n, em todos ClS pontoa do Impe
rio, pôr dd r.coordo sqr:ella divisão com os princlpioe 
que regulão eEts systems. Co::lBiderada, pois, sob tal 
ponto é.e vista, t:lla não póde ser do dominio do poder 
l~:gi11lativo provinoiHl; é materia que, por sua natnreza, 
e co:wo r.quella c:Jm a ual é oonneJ:S, depende da le-
ga acs::o gera. 

c Nest.t cj;fo ae não ac%1~ porém o que diz respeito á 
â:nples <!~terminação do numero d.ss oireumscripções 
e de~ignação de suas divisas. 

c ao os ~em 1n ue I.B. so r • a In I· 
pios orgsnicos,nenhuma relação oe prende á origem donde 
es~ee dimeneo. As circumstancias e con~"niécciaa peca
liar.:s das diven;as boalidades são as c:ondiçõaa unicaa 
rsegundo aa qu~:es dtll'Bm ser regulados. Entrão portanto 
na compttencia da legiElação provincial, que abraagt~ 
todos os objectos de intcreaae local. 

c Esta doutrina, qutl se fande nos principio<J consti
tutivos do syatema do aoto addicional, snteriormenta 
mencionados, revela que ao espirito àeete. lei repugna 
entender· se em sentido lato a c:lisposição do pnrag:tapho 
transClipto. Com etl'eico, se, dada a letra de~te paragra-

naturezo. destas diriaõea, quebrar se-hião as relações que 
neceesa.riamente ss dnem ligar á legislaçio geral que 
sobre ell&ll a'l'senta, ficaria eata subordinada nsleia pro· . .. . . . . 
a unidade da orgauiBação g~ral no que se refere ás 
meamBS diviEões. 

c Cumpre, porhnto, parn conformar a letra do tt:do 
de que se trata, com o seu -verdadeiro pensamento, reo
ti6ca-la interpretando-a restrictivamen,e. Scir1 llge~ ROR 

e1t etrbG t•rvm tener11 'etl ()im ac pot11tat1m. 
c Parece ás oomminC5ea que o projecto satisfaz per

feitltmente esta neoetsidade, declarando no art. 1• que 
a. nttribuição que comrete áa auembléaa provinciaes 
pelo § r do art. 10 do acto adcliaiond refere-ae (á 
fixação dll8 oiraaxnsoripçõea territoriaea, segundo as 
condi ões estabeleoidaa naa leis eraea do o r nisa -o 
civil, jud.ioiaria e &eoleaiaatica. 

Art. ~ i.o prcjtclo. 

cO mesmo § 1• do art. lO do aoto nà.dioional tem dado 
lugar a outra <l.ueatão, por 'fezes agitada, e a praticu 
divcrsll8 em relaçio á divisiio du parcchias. 

< A parochia não é uma oiroamBCripçlo de natureza 
meramente civil ; ella é principalmente destinada a fiu 
espirituaes. Dahi _reaulta que _oa actos oonoe.rnentea á 
creação, sup;:>re•eao e altera:çao das pnroob1as eDvol
vem intcres.,ee de duaa ordena distinotas-temporal e 
eocleeiaatioa-, regidos por legislações e poderes ditfe· 
rentes. 

« Ccmo oonsequencts deste principio, e rcconheoi
mento dos dirf:litos do padroti d.o,queno Imperio compre
hellde todos oa beneficios ecclesinsticos, consagra o di
reito canonico, onjSB disposições entre nós vigorão, a 
neoessidade da intervenção de ambos aquelles poderEs em 
~lles aotos. Se nem sempre, e ainda em tempos remot03, 
o poder chil tem se julgado ndEtricto á obsernmcia 
litteral desta regra, IJe!lhuma lei expressamente a 
declarou insubsi&tente e i::1applioavel no nolso paiz. 

c O citado ars . ho do acto addicional, oonferindo 
ás assembléaa pro'rinciaGs a attri u1~ao e eg~s 
sobre a divis5o eccleeiaetioa. sem referir-so á inter
venção dos biepos, teria o pensamento de exclui-la 
a 1. solutamente dos aetos relativcs a eesa divisão 't E, 
no caao ne~ativo, até que ponto é ella admiS&ivel ~ 

c E' esta n qner,tão agitada. Por differentes modoe 
têm procedido as sssembléas provincia~s, e entre al
gumas e os bispcs das respectivas dicceses têm-se por 
i2so levantado oonfiiotos. 

c Parece áa oommissões que, se, á vista das palr.vras 
elo me::1cionado paragr11pho,nenhuma duvida -pó de ha~er 
qua_nto á co~_petenoia d as aasem~l~a_!l provino~aes .de 
Legtsl&r dc!inttlTamantc e:cbre a diruao numenca a.ts 
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paroohiaa e altersçã~ do! &!1l8 limite:-, ccmo lheü e.co!l
~lharem .na ciroum.staneias e 0011'\'enienoias lo~es, 110 
que ae cooformou aquelle p<>rdgrspho CO!ll o direito coo.
·a~&tadinario seguiC.o dca:le ..os t~m;:os da mcnsr
Ohia portugnt>z:l; J:Üo fe deve toda.fia d&r a estas 
plle.vras sent.i,Jo tão a:np!o quo e:tolaA ab~olu-

~.... :, . - 1' • 

re;i~ic s_o, o 1Jli '.:rll~ :k-:;~ in.te: r& ':!lent~ o princi ?ÍO cs• 
taoclccldo r.o ~udt.;, caitcmco, e b2s~•d.o us. nat~<re•n 
~as ccusas. SJ é in~ ;r.·te;~:!vel q::!o a di~·i·íio dás p&~o:Ctias 
1m ..... r: ,! ,, · -.:t .. ., Q - • - 1 ;; .l 

~~rwme::1to Mgnr a 1-:g;timid.•de, até cext:> ponto dn 
lllt~rfe:rcncia d:.r p: ~e: occ~e.s:::stLo ZJe.;!c obj •cto, 'sem 
dezconhecer ~1-..:i~.s e interesses que a legi!lnção civil 
campre re::pe1ta:r. 
• c·Da.& ccn•ider;;çõ:?s e.X,'ostas segue·se quo, Dão tcn1o 

sido no para~rapho elll questão ~xpre&samente pre'fista 
a exclullão daqnell-~. iuterfereneia, a 6'l1a disposição 
oon~ebida .em termoa g'lraes e- indefinidos, deTB se; 
lltJ:bmdida.-e~ hr.rm.J)~ia oom o principio ao qual as com. 
lnt~ as _;temnferldO>·Mae até que poDto é,co:mpst~vf'l 
a· apphoaçao de&~e Pliacipio com a t:ttelllão· que a ·.}"i 
quiz dar á attribuiçãó qu~ ·oonfexio f.rJ &sae:t:~bléas ro-

ol8es ' 
c A ge.ne.rAlidado de sna expressão manifesta que o seu 

pensamento fc.i co.n~>tituir e~t~s -seeembléaa· juizu da 
eonv~nieneia da creaç&o,'l~~'preasão e a.ltenyão daa 'PB.-

, · ... • . :~mpe no1a·-ex a&lV.!I ,para eore-
tuam· d~finitivamenta a t~:l r~~eito. A·, iutorfereucia 
<lo pclcler. eceleaiaauo_,, a.clulia&i•el neate cssumpto, llio 
}l63e pois-oomiot..it ;Do:n. n0ldireito.oe-i~oiátiva1 n ·~m·~o 

·: ·. 6 ; -
· <~aznen te .110 de ·ser Otlvido, como representante dos iot~
reeJea'religioEoa. ~tedii'eito, -sem pZV'juàiOJir demodD ai. 
gum,a easeoeia e efrt~itos . d~ attrib:1içio' psrtencenw áe 
flEMmbléu, porque a el11a fioali't'8'0Lttender ou ~o ás 
ru~s· ex~ndidas, e ·preseindir do acto.ili·q"'>eile POder 
<!a.ando ~eausar prs.\ioa-lo, s6 põie teneaulta1loa beDe. 
ticoa, oppQhdO MS abtlso.a, â'CJ,UO azrbtã~ precipitação 
ou.u paixões e interease&poJitíOCl!, a poderoaa-i.oflneuoia 
ela verdaie enunci~da pela pal!ivta antorüada e •oom
pet$te. d01 'Prelado ilieoeeano. 

c A seoçiío dos DFgooioB· co -imperio do ocnselho de 

relat~r o Sr. E11~ebio de Queiroz; EF .. otoa <ll'~rl\' uiarquez 
<lc Abra.ntes e vilõ::on&.e-de Matanguape; d1911 noa acgn.in· 
.tell,fal':nos o sea parecer -~obN o: aNnmpto de·q'.le &e 

·: 
c A se~io coDoorda intr.itamente oo~ o co1w lheiro 

procurador.i da ·co:ôa, em 9oanto snstenta que aa-d.i~a 
das parochias·. c!e't'CDH:et feitas dlf· ·oom~nm. ·aooordo e 
hsrmonia ent.re os· dons-poderes, espiritual o o Eeole
eiastico e tem-poral. -

« Da divisão da fce6Uezio. ret:ultão a~n;equencias de 
uma natureza espiritasl, t&e.t 5io: o ~inculo entre a 
o'fo3lha e o past.Qr, o:!"soeeol'rcs religiozoe, e administTa
çiio de .lllCTil'!'ll€ntos q';c se o:>nbecem debsixo do nomo 
de pHi~ es.:·irHnlll. '-.A::sim, a doutrina de ser esta divisão 
um:acto·purameute civil e tão estranho é. rtligião, que 
nem ao :me1os dav He:- ou·.ido o prelaao respeotivo, ·pa
rcCJ á ~;ecção am er:o inadmiesivel, ooja refutaçãu crê 
tet r,ido ncE~ ítOnto leud~ á t:vicle'!lcia. ntFfamoat\ ·i)ole
mica entre o hi•pl de Pamembueo G a asrembléa pro
-vincir.l reflp&ctin. Um dc.s maia h!tbeh e h&biUtados 
sutt~nt~-1orcs-'de~sa €:x:ager2ção, o Dr. Jeronymo Villo
la· a~ Ctlstro Tll.V8tCi!, canto•l bcnrose.mente f\ palinodia 
na -nota 117 no§ 143 do eeucompt:nilic àt~ · diléitO'fJcole
ElUtico~ o:::à.e ab~i:n se <' X;_Jrime :-E~tt:11án:os me'hor 

... , J.\ s . u-
t,rü aas-s, e .uã, n~s enrerg.· n!lamos c!tl btJl srutentar 
:;. d?atri:::s ~!lOSt~ ~f1uell~ q~e ontr'ora def•adiamos r.o 
reomto r~&. as;e.::: !_\ :~ pravt:.cuil. 

< .... P6ck-~e hoj~ U:fS:i:IO dize: -dcnttina tlorrente n 
ae-g, ue as iiivh õ :E. ~! . parocbi~ eejão doorettdas :pelo 
po:ler !~gislativo, i'UC)!endo ccrunlta do dioc<::sano ; 
z&~im scabon na ' 6.:-ts de p:cc2dcr o pcder lep;isl11tivo 
q:; a:~.cl.o, pcl_, de:::re•::~ de 16 de S'!t~:nb:-o C.e 185i1 !e 
~ar:n~'!l. c. f:('g:>t:.:r. <ie Santo Antcnio C'.)l! Po~t<a de 
!tagc~n.tos Cll c:l:rss. :. . ·, . ~ ._, . . . . a:.,., . ";:t :. :lO erpo:.;~, ~tlig& a ma1oa!l c:.e~ c.on::m :&i)~s 
~u& c · prc-iectc- i=.:e:-;:et~ Terdace:rer::f::!lt~ o penu-

-ro~o v 

men~ às 1ei, cecl:~rsndo no art. ~·qaEt, ptra':o exer
cicio da attrib:lição conferidn ál ~e:nbléas pro~ciaes 
p::lo ~rt. lo§ 1• do !1-!lto acldiai(jn'!l, é neeew1.ris. a au
die.ncla t!_o preldo · djoce~an?. n.o qna pertence á cre~t;ãc, 
llupprel'~ao.e :!ltel'fl.~ao das c1~a da!! puochir.s. 

< ~ntenl4e,porém, um dos membros elas ~ommiuões o 
· . • _ .i_, · , )l'!el1, que. pltta o c:terczCio a 

attrll'lUlçao conf~r1-::R a ssse::ubléac proYÜl:ia€s Qt:Io s:t.IO 
~.1· ~o acb add~cio~u:l. x:ão é cozl'li~o nms:a·ia-a au
ruen~za ~o prclaao ~occsa~o _no qu~ pertnz_ee á cresção~ 

• , - . !l ~s; Jt: 
prccJdentesasr:' zões nestesei:t\.lo prodozt!s.s F'! h secção 
dC1! n!'g• OÍOS dn j;J.~tiç:o do COD19lho à~ e.:ta:!o z:.a C:ll1-
salt!t de 26 d~ Jsneho· C.e l8t4,s~igllada t>eks Sr3. bis
po àe .An,ma!'la, BerP.ardo Pereira· de V'&s::oncallos e 
C:~.~tn110 Maw1 Lopea Gama., e pnb~hai!a no 1• volame 
da Ccmpilaçao dt coruul'46 do corm!ho ck u/a.,o :obr1 
negoeiot tccltliallicor;. pag. 73. 

Art. a• <!o projeclo. 

<< A attrib11ição que pelo § s• do ar:t .1 o do aoto a delicio-
• .as tprOVlllauleP, a oglS e.r so-

bre os .1~postos .n~~saanos para aa despezas provinciaea 
e mumc1paes, é l~lllltada pelas p~~a que no l:lesmo 
vlil'ag~pho se aobao:-oomt!lntoque~prejudiqucm aa 

«.lllterpretandQ esta.disp~iç._Gt M.clara ~ art a• do 
!lrOJecto que~~ importa a J?r~hibíção de ·orealom-se 
lmpct~~s.prv!lDC!aea 01l m~c1paes que:recáião iObl'tl 

< Na opiniã-1 de tres mem roa. da& oommia.õea eata 
intolligencia tr!L~uz o v~rdad:iro· penae.mento da lei. 

c O acto addiclow;J, mveeti.ndo aa ·1l88emblé~• pro"rin
oi~~.s . ~x_:lueiYBll:leJ?-te, no oi~o § _ c;• do art. 10, :da 
at;.abtllYa.:l. do leg~m.sob:e . aa rendas rLeceuariaa 
pa;.r& -~ despeu' pro"finoi&es_ e m'lllUcipaea_ ~ontéui o 
pt1nmp1o·da. comi)leta sepnraçao entre a esplierade ae9iicJ 
daquellaa assembléals e a do poder. gGr.rJ em ma teria ide 
ímpott)a. ÃJJ leis do orçamento n. 38 de 3 de :Outubroide 
1 8)4 .e n. !49 de 31 de Oatnbro ele 1835 reo~ecêrão e 
firmáciia tl&te prillcipiC', ~:~clar.ando :& pri~neirA-llo ut-36 
u -em uanto u · ~ - - • : · 1 

os iml)catOsrelativoe á .reoeif;A,gew,,oonllttmA:eata daa 
qa~já llie pcrteilcião pel~.leí de8 àeOatubro do~.l833 
oom nlg~mas e.l~raçõet especificadas-; e a eegunda no 
ar.t. 1? uo-Saavão ertm1oeudo á · .,- , · 
to .aa ~!l 1mpo~çõ~a nao oompreheRcl.idaa no artigo an· 
tenor, competindo ás nu~am.bléaa · pro't'ineiaee legialar 
sobre n 8118 arreoadaç~ e altera•l'\a. e aboli•laa odmo 
jnlgatsa.tu conveniente. · 

< Ço_111egllintemenw, não nlatilido ainda a lci:}_ue;dcíve 
deS!IJt:vamente ex~mzu•r · rqaoUsa duas\ e11pheraa de 
acçaa,. a cJmpeten01a das aas:lmbléaa_. previcciaes ·é de
terminada pelo E:xo~rcicio do direito i:loontesta•~l que ao 
pQiie: ge~ pertenoe, de deor~~r todo• oa imp 1stos que 
as neo~sutlades do Est.lld? ~xJgu-em ; o que implicita
mente ex.volve a prohíbtçao de c:esrem-fe impo,toa 
prçvlnoi&cs similareP1 ou, por identidade de :razão in:
po~t~s que, rc_.Jahi~do sobre a mesau~ ~at&ria, já~ por 
qu~lles cnorM a, direotamonte os preJD(Üql!e:::l tccaóio 
em sua base e orig(m. .Aliá. cc:xnria de :::u•ntkr-&e o 
p~inoipio oonssgrlid.o no acto ad.dioiona.l, ela r.i..,isãÓ e 
illteira.separaçã 'l daa rendas geraer. e ,p :ovinoikei!. 

< M~..&trií..,, portanto, e;. tas oonsideraQi)es, deduz.iclai. da 
ra:t:i.o da lei, que na ~narf.li®de da a expre&ves-com
tan~o ~ue e~tes (imços5o! proviuci~:es e :nn:Jieipaee} não . :': ~ -

houde- ae a prohibiçiio de qu('l se trata c : :n:J .. ~o en
te~de no proJ ~Cto. 

c E'. entrctRnto, em re!açiio s cr.te objec~, qu.e, \30! er
ronca. iutelligenoia da lei, ou levaclia p&& na:.ttaidl:l~d.& 
c;e::.r t:m. ~ecnr~os r-ara E:ati!>fut.r(m as dcst:-zr:s p~c•i::.
c~~ <'~, rn1ns lêm abuEa<:o ss Hsembléas pro'<IDCU&ea, i.::.'nl· 
dmdo fzequcn:.emcnte 3 espbera do poder gerd . intro
duzindo a conf'usão e a vacil;sçãc coD.Et<:nte i.o Feu 
rys:ema de imro~tos, e ,embareç!ll'lda ~ :e~lizar-&o ilCl 
moàificaç,õ~s e melbcr : mt'ntOS-4!CGtlou;io: s . . A ert9 res
peito u.!iim se n:,pri::ne o relato·io do mi:l.fa·erio dot. 
n egociaa dA .fazenda de 1561: ePel.!l·~s.n-ei~ FO'l'->l";l~·u 
c ~,mbléas frovinciaei legi&lio Cta eer!O& eaa::s, róic-

12 
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c ae r.foutamente di%er que nio será possivel xnelhorer ções pertencontis ao Estado »; mas entende que t:.a.~ 
c DG!!!O aotuil syatem'l. de imposições; immo'leis e sens ha ahi urna interl?ret~ção, eim uma clispo~ição nova. 
« readimentoe, capit!>l e renda mo1el, oontre.tos e aoV.s que contraria C!! punoipior; eonetitucionace. Ee é verd&de 
c juãidaea, em suwm~ lodas as font~s ds impcst<', nada que ~ a~~;embléae provinciaes não podem impôr ,~,.. 
c tem escapado á aoção das asssmbléu provi:1ciaes, e materia jd. tributaia. por l~i geral, e qne f_i esse o pentoa· 
c vó> sabcia que algumas dt'ss:.s especi('s de propriedade mento do leg!s1sdo! no acto &ddiciona.l, não compre-
c fcrão reservadas ara o tb.eec'lltO eral na. partilha des hende ue U!ll1> lei meramente inter retativa de~e 
c ren 1\S o sta o. > su ~1stlr e egitimc à.t certo modo o que feia io.t·~rpre-

c Firmada, porém, a veraadeira íntelligeuoia da lei, tnçiio fica coniemr:ado CC\mo éxcesso ou a~uso de poder; 
que embargar;~ o progre:Eo do msl, mllnte!l:-se pru- niio é i::so s~m duvida uon. interpreteção, é manife;j+..a-
a.eiJte!!.e!lte DJ p!oj.·ctÓ o a:Jtual estsdo de couse~, de- men'e un:a disro~i<'ão Dovz. que não cabe !la. facddad.e 
e ~ran o se no sr • _.,, nao E qt.e &s at:.poslçoe& provm- oo:c. l!n a a aEs~ro a ger pe c :art. 5 o r.ot.o a ·-
ciMs vJgeDt~s scbre impo~tos, oontr1U'ias .á interprctfção oioD~L 
<iaua, se não entendertõ rcvogs.dz:s sem aot•J expresso c Diz mli.ia qne o art. 22 do proj"'ote, reprodu2ind:1 em 
do poder lfgisletivo geral, mas ainda que el'as poaerrro suP. p!i :·tira pmt' a di!po?ição do ut. s· da lei de 1~ 
ee:: repLtida~ Das novas lei~> de orçr.mento p:ovinciel e de .Maio de :i840, é ju:,to, não ha nisso offell.6& 
municip:.l, emquant:J por lei geral Riio forem detiniti- so art. 20 do 2oto ad.dioional, é até a consagração d&. 
umentll Hx-dc-s osiwpcstoa p~rtenoontea ai. renda geral doatrina constit;cion21, tnlõ!! que a oonoeSEão patt 
elo Impo!io. quo snb6i!tão e s~jão repetidos ns1 leis de orçamento 

<(!tn?Cdindo, pois, novos u.ales, a int~rpretsção não pro1i'Coiru e mnnieipsl impostos pr8judic•at• á.f impoli-
produ:.irá perturbação e abalo no ~y~t"::lr.8 financc:ro çõez gtraes do E•trJdo, •mquanto uma I ti geral nclo dl~i.r 
das provinci~s.a, privand) .sa de grande parte do& recur- quot1 si1o essa1 impo1iç'1'!!1, é ::<1mpromi2&0 quo pêa, sobem 
aos de q~e ac~m~nte rli~poe::n pera ocoorrer~?l· c que pro"isoliamGnt::o, a seção do poder lt>gialatiTo g<'rs.l 

----tilaé:tH~SHm--m;lltta-clftl'tltllel~LeE~-!!lie;,,-ac+~:!-tl!-\'il-l'ilaállB---J--J)llrn-tm"OJ:aea-~a da um11 das leis pre'fineia81e&t-e'litll!<e~--
e importantes neee~sidades. A' lei especial, que de7e ouvacm inetituido tllt:l! impcstoa ou que oa r.,petitem 
QOlllp!&tir C rFguhr definitivamente S DfpliC&ÇãO dOS annur.}mente, e eml>arga 8 ac'opção do tal Ccmpro-
prinoj pios e!tabelecidos no &c to addiciona , o:~ba assen- mi~so o art. 1 '78 da constituição pc litioa do Imp!11io: qM 

---~tariU'-aa~s ~-a-do r;y~tema S.naaceizo g~ral-dO-lmp · · , , à. d• l~gil;u6, 1, U, tem ap~.oo-lá~--
auas diil'erentes ord~ns e relações. eepccie d9 qae ae trata; uma lei ioterpretativa faz parte 

<Pt![e5o dous membros ds:s oommi!Eõ:s, osSrs. M&noet da ld interpretada, e o 11eu etreito, como di1 Merlin, 
Ftll.llCiõoo Cor:êa e Frnnci;;co B~liE.n~io_ s~ares de Souza, é a~nunoiar ~uc esta devêr• ter sido entendid~ em tal 

art. 12 do aoto addicional, quanto uc11 impostos de im
pottPção. 

c O Sr. João Mondes de Almeida rtco:.hece que u 
palawas do art. 10 § s• do aoto add:clon!J, comtanto 
que utt~ (impoatos) flllo pr1ju~iquem a• impou·ç~u g1rcm 
do E&ta:io, têm ootlaaionado abu~os em dt.mno da recPita 
geral, e sooorda, portanto, na neoes~idnde da inter,pra
taçi'io de t~es pslavras; duvida, porém, do qut!' a in
teroretsção dada no art. s· do prC'jeoto seja a melhor, por parecer lh9 que RCa?retará a aniquilaçiio da vida 
provio.oial c municipal, 'fia to como tanto import!l. obetsr 
a ue as aasembléas le iatativas das :ovinoias ereem 
unpct:tcs .s~:b · e maltria já. lnbuta a p;r l1i gera • 

c O me!mo membro diz que não é crente ào acto 
ad.dicicnal, mod.eri\do ~mbora pola lei de 12 de Maio 
de 1840; mas quo . ~endo aquelle ao' o pr<:sente-

não se pód'l om veraade obrigou a' provilwial e OIS mu.
nicipios R reatituirem impcetoa já cobrados, 1ob o fa.a.
dameuto de haverem tido cre&lice c:}ntra a coutrin.il 
declararia ou interpretada ; &ão faetcs conaummadoe, ha. 
ahi um direit:> adquirido irrevognelmento por 6u& D.IL
turezB: mas que a doutrina nem p~r isso pra.oreve, c 
a decl1.1r2ção della por via de intorprctsçã-, oondemZK 
O" quo pendente e no fa.:uro fôr contrario á refe1iiti. 
declaração. 

c E, ccnolue o musa:o membro, quando inoca.~titn.
cional não f·:BEe a transaeçio inioi:.da no proj~:~to, reata 
o ml!niftato i:loonven:en\e olitioo de eer tra•io o etreita 
da conoeer!o nas differentee pro•inci!le e munioipics, 
porque t?da.5 11• provincias e t?d<s 011 muuicipios não 
perceb~m e não arreesdão cs m~nno1 e idmtico1 i~ 

l!tcs sobre m-.teri~ 'I\, trihutada por lei eral; s~ri& 
JSSO mcti'I'O e ~~no ejusti ca o escontenhmento pata 
as provinciU3 e para cs municipios que at~ agora esom· 
pulisárão na creaçii':> de t:lee impostos: que não é aind& 
por efte lado aoeitnvel o tea:peramento qu~ o final de 
att. 22 do prcje~to dá. ao att . 3." 

.&rt. 4." do prcjtcto. 

n:e:a..e nma 1n.r. ttulÇP.O con~ 1 uc1o:1 , a e1 que o 1n· 
terpretar dev~rá limitar-se a regulari8sr eua influen
cia no j~go do sy;te-:r:a) tllnto qu!IIIto apenas fôr indis
penaavel para ccnjurar c afrotxamento da unid, de 
pelitioa do I o::perio. Partilha n opinião dos que desc-j ~o 
uma wsis l•rga iiesoentralisação administrl<tiva, com
tanto porém, que mais fvrtifique·6c a oentral.isaçíio 
politios; e 6 ts&a a razão por que applaude outras 
disposições do p:ojecto. Segu::do o seu mcào de var, 
a de~ce.ot:.-nli(2ç.:'io ,politic~ é uma fraquczt, por Eer o cConfpde &a aesemblé~s provincises, peles~§ s• e 6" 
iao!nment:>; e nem devc·Sõ sep11rar do corpo carecedor do art. 10 do noto addioion11l, le~ar EOhN ~imposto&: 
de cirec;.iio a cabe~a qM d~V3 dirigir. Se a centralisação provinciPes o municipae8, ~ sobre n fiscsliaaç~o dac 
politic~ é a. vids. nacion'41, r·orqne ~ c. consclid&çií.c, rendas e d~t8 oonUis da. rece1ta ~ d<:~!peza. 
porqu.! ó s e:olBsrie:iado, pJr'iue é emfitn e confraterni- c A execução das l~:~is eoncerneote!l a estes assumptoe 
fação pelo a!.:::.tlmento elevado e nobre .lo u::na pstda s!lecit~ questões de natureza judiciuia. A'quellas asse:n-
COIX:Ii um, :_ ccntralieaç-ão Edmici.st:ativa pri)doz offeitos blé;s pert~:nco tambnn o direito de desigosr em lei se, 
jus:a-;:c::.t:: c:>ntrarioe, e e.té debilita e ~nnnlla aquella pelo juizo com:x;um ou pelo privativ.> dcs feitos da 
pela' sceoeptibilidades que o dc:tcontentamcuto t6e fazenda naoionsl, devem t.er proces~~de.s t!l.es qucetõea~ 
excitr.r entre provir:ci~:s I!<:!is !a·icreciàas e prtvinci&a ~o ecto addicior:al nada er.tatne exprefs:;mente n e~h 
que o 1.ão menoe. respeito. ERtretanto, coneid'lrando·&e que n fazenda 

-----41-M!Mt~f)o;:u..J:.ntl~+-t:~~~~-'B;!.(hGa;)-(l-l!I:a.-cW1:ltl'l'l&-----+----FfF&~·IIK:ta. ~o privativo àss piovincisP,_ e que c 
o !eu vot' a prcvidenoias J('giR!atins, que, j:Odendo em arrecad~ ção daa re.nd~ a ~ a àe!t:sa de ~utros lDtere&fes, 
ver:lade m'=>derH a des~~cntrali~ação ~olitica iro&"Cgurada qu13 Jhea são pecoharea, a.tpenr:cm Ir.:'Dlt\ a ye~es do e~n-
pe~o neto ac:!dbional, prejudicar~õ entrota?Jto oert!l· pngo de meios judioiaes, 'ê-s~ q ~e no d1rc1.to r.m.l•, 
tte.::.tc n vi 'a administrr.tiv,. rr.>vinoial e municipal, pettenoente {,s aseEmblér.s prcvlnClSGa de leg1slr.r tcbr~ 
pe!O c~;C a-:r.ento dNI meÍOS indispell~h'Veis "EU8 miiDU- tudo O que 80 rd:re iiqu.:lla f.,zend~, DãO pó de aeixar do 
tar:çiio. • c:>mpreb.ender-se o. de dispôr áce;:ca ?a ~pplictçã;> d~:~tec 

c O ::n~~::::to :nembro não occalta q11e o projeoto afaeta meioe, de conform1dade com r.s lllõtitwçõeil e prece1tcs 
EU!pel!a1 ce &er CNi6 O ponto ohjectivo da dispcfiçiio do da legielação geral. • • 
art. 3", '\'ist·l co~o reconhece q•1e a di•posição finDl do cA orga:niEação judiciaria, e o estlibelacuneiito c.s.a 
ut. 22 as~.: gura á.a pro'>inei~s e scs municipios 08 im- ord-z::s e !órmas de proca;~o. d<:ve:::do oil'erecer em tcxb 
po!tCS e%istcut~P, embora crea:o;; ,brl !r.Q'tria já. tri- o Imperio _oarac~e:: c: unica:ie, -pois q~e o 5eu nm.~ 
bwt~d<l .for l!i g~ral, • e~q·•!lnt..., a FPs~mblés geral garantir t:>oos os c1:e:to1 e regalar toaos cs ~actoa a.a 
legtüatJVIl !lBO t::z:ar dcfinmvamcntc qnaca a' impo:i- do!X:i:JL àa imtiça, Eã~ por ~u'ii. n .. ture:za obJectca d~ 
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u::clnliita oompetencia do poder gerd. E'• pe:is, claro 
g,ue, por nenho.m modo, cabe áa sESembléas pro~inciaes 
legiala-r a tal respeito, creando jlliz:(s pr:v&tivos prcvin
~.aes e novas fórm!ls de prooeseoque nestes sa observem. 

«Tt:nio, porém, a. !egialação geral in~titt.i-:o juizes 
civeia distinctos-o c:~mmum para em geral deoidir as 
uestões judieiarias, e O na é riv&tiV:Hnente d &tln do 

para as eausae a ezonda na::ionsl, regnlenào-se r:or 
!ormults e!peoiaeg-, nenhuma razli? impe:lc cs :!saao::
bléiis provinc!ces de simples:nent' praferirana para c1 
causas àa fazenda provioci&l eEte á uelle "uizo u::r:a. •-~~~ 
a tsp !lC ~s s egts aç<lo gera que o regerem 

sejão plenamo:1to cum.prid.es. P~lc contrario, eü'3 c!iroito 
é uma d.eduo~·ão logioa. da faouhla~e aropl.-:. q_uclh~& per
tence de l~gial.:.re:n sobre tud.i> qu'>nto se rofo:N á fazen· 
c1'1t pr-.vincial, não ofreudenao ou oontrarisndo os pr~
eeitos e princípios dos leia ~o Est.e.d(). 

eE' l'erdad.e que a lei n 2t2 do 29 de Novembro de 
1841, re~:<tabelao ,ndo o privil··gio do !ôr., pars as cau;ns 
da fazenda naci'Jn•l, oojo j'li:;J privativo creou, não se 
referia expreseamente á faz'3uca provincial. Ma11 eata 
falta de deelaução nlio impnta a ptollibição de ser 
olla applicada t&mbem á~ ca.u&ss desh ultima f,.zenda. 

--~N~ã - - . - · . ·, 
:a:ão da analogia a admitts. Os negooios da fazenda 
J>'IO'Vinoial são da mesma natunza. qte os dl fa
:tenda nacional; raferem·se toi('s igualmento ao in-. . . .. . . 
:r'rio () l)eDIJarre:lto da orosção do privi!eg)o do fôro e 
cl~ um jntzo priTativo psra as oauaas da fnenda naoional 
:militão e pre-valecem a respeito daquella. 

aPelas considerações expeDdídaa,pentião as comm •• 
que I§ conforme ao eapüito dl\ lei a interpretaçlo que á 
ciiepo ição d l §~·elo art. 10 do aoto addio1onal se dá no 
m. 4• elo projrcto, 1108 aeguintes termo!!: c Que a •t· 
m~uição conf.;rida neste pars~apho áa auemblóu prc
-rinoiaea envolve o direito ele deaignarem por qoal doa 
juizes, o oommum eu o privativo doa feitos da fazeJlda 
:uoional, deve~m aar proosssadas e deoidicies as oawaa da 
fuenda pro'fincid, guardadas, porém, as formalid.ad~s 
utabeiecidas pelas leis geraea. » 

.A.rl. 15. do rojlclo. 

« A in.struo~ão pu.blic& e os t>etabeleoimeutoa que lhe 
Jio relativos. não creado! por lei garsl, os diversas aa
RIDptca conoernente11 á fazcncla provincial, os empre· 
80S pro,.iociaOII-e--tnUDioipaes1 as abras pablie!S e 
~gsção niio pertenoentes à aàmio.i6tração gernl do 
l!&tad<", fio objec:tca sobre os quaes compete ás assem· 
'õll!u provincie.es lcgiflar nos termcs dos §§ 2·, t~•, 6•, 
7", 8• e 1 I do art. lO do ao to addioional, c arts. 2" e 
3" da lei de 12 de Maio de 1840. 

c Das lei~ que reguliio estes objectcn àeriv!c-:.e obri· 
gaçées e direitoe. Dahi r~anltll a neceEsidade: 

c 1. • De meics ocercitivos, disciplino.tes o adminis~ra· 
tiToa para cumprimento da! obrigaçõe~; 

« 2.• D& .or~ani'.la.ção de um ryo,tema de froco>so o(n
tenc!:<l!o-adnnuistrativo, que re~ule a •pplicação de!otes 
:neios e a decisi\!) das rerilamt.ções e qu:stões origina
du da oollieão entre o interesse publíc.l e os diroítl:s dos 
partioalarca. 

c A's assembléas provinoiaes compcto o direito de le
gislar sobre c:s~Gs assumptos em rel:~o;ão aos objectos 
t.omprehendidos nas &:las referida~ attril>uiçõae 't 

• A maioria das commietões, de accordo com o p:c-
jecto, é de o~!nião affirmatív&. • • 

. -
tivO& é c~:~ndição tll5en.cial da ( xe::t:çã.) dos serviços ai
mÍllÍ11trdivca C:e que se trntfl1 o por ou.tro lado quo, pera 
1110a app!ic&ção e par~ à.def!l dos direitos c intere.sses 
qne ts.es aervlços tnvc.lvem, devem estabelecer-se re
gras fixas e gnrantit:s, segue-se que eEt~s mat~ri.lP, não 
J)&"tenc9ndo por sua natureza, segnn~o os prin<lipics 
ao llOfiiO clir, ito admiDietrativo, 80 domínio das lds Cl i
minaes e jlldicis.rias, cabem ao poder quo tem a attl:i· 
bniçã.o de legi&la.r sobre o tW~nmpto prinoipal pela 
mtima oonne;,.ão que as pr11nde a eete, respeitedos, 
-porém, oa preceitos daquellas ll'is e cs prinoi; ios da or
ganiaação admi.nietrativa do Im~crio. O contrario im
ICtteria a reatrlo~ de attrib~uções amp~onte oo~-: 

~eti-las, que ag t?rnari~ Í.:lp~rfeitu, inaomp!etas e 
lntfficazea. Al6m duto. nao ser1a pratioavel que o poder 
geral, to~ando a fi essPs psrtea compleme:utareJ 
~ orgiiDJsação de s~rviç~s de interetll!e provinoial, as 
rega~se por a::uss lets; 'Vlato que V-lritnao as circum
stancua e oooudi~õe~ p~culiarea, 'em relação não eó a 

1 • d ' li. t!es, c-a 
as t:l~ ? r,ode~_gen.l, molds_?do-!e á3 de~taa aE.sembléu, 
e e multl,o .. c tnao á proporÇ3o da varied&de dos caso1 
ncompanlundc-u em todas e.a suas auccesfivas modi~ 
ficaçõ&s. 

c Fandando-ae nes r~:zl>e:~ que s.l>re-.indamente e:r:paze· 
tão,. entendem, portsnt?, ~~~ comn:is~õ :s qaa o art. 15• do 
proleoto contém a ge!lutna mt~rprctfç!o dts dis"osiçlJea a 
q_ne se r~:~fere, fixando llOs seguintes termos t eeu !en
tldo: 

c Na ~ttribuição conferida ú 2EI!tmbléaa provinciaea 
: d~ le~tsla; so.bre os IU!tumptca men~ionad~a. n ' E ~§ 2•, 

t. lO do se,o uc:ldie1onal) com
< prehend'3 11e a fnouldade: 

cJ~ 1.• D~ oomminar penu adm.inistrativ•s em. .:ela-
c çao aos dJtcs assnmptos. . . -

tu . . . . •l oa 
< ncctonartca proVIncta~s psra conhecimento e deoiJião 
c dns qu~atl>es administrativas, uuvo sempre o recuno 
c pare o presidente da probnoia. Jt 

• . -, Mendes de 
Almeirla não sdhere á di..;poalção àeete artigo, quanto 
á aua ampliaçiio aoa ~§ do art. lO do soto ~>ddioiom.l 
relativo• áa municip,üdades, porque entende que aa 
n&temblóu provinoiaca têmaobra u oam~U"aa munioi• 
paes aoção muito reatriota, que não p6de ir até ao 
ponto de alterlll o ex~roicio du !unoç!Ses, eatend.ondo 
ou diminuindo u atmbuiçõea da. meemas oamaru 
e empregados especiaea doa munioipioa. Diz que &6 
o pod(:r legialativo geral tem :o direito de rtg>~lar, 
eobre utn typ' ele • luoluta uoifJrnüdade, a fn~ti
tuição municipal , como é expruao no art. 169 da 
oonetittú ãa olitica do Im erio • e 
p~onnc1aea oo.~pete apenas e:eroitar u E.t~ibuições 
que o aoto ad.diaondeonferio-lhea, mantendo-ao dentro 
da esphera tra9ada pela. lei tegu.latnentar orgaDica du 
cc.m.uaa mun:cipr.es; uo aesim fiem re tntonleu-se 
tnvane.ve n:.en a o 2.c o n -101ons , e sobro a lei do 1• 
do Oo.tubro de 1828 hão aseentado constan~emonto 
toaca os rcapectiTos tetos legillativoa proviaciaea; que 
o projecto, pois, não fó:le attribnir inurprllati-camm~• 
ás uaembléaa das provinoi'!s a facmlciade de eomminar 
ponae adminittrc.tivtiS em relaçio a auumptoa muni
cipia~s, se uma lei orgat:iJa das e&ma.rtiS niio inbtituir 
t:~.es penas; que a r;~ão ó eimp!ea, e está em que a applí· 
ca~o do ta.ee penas niio p6de deixar de ser deferida a 
funcoiona1ioa municipaeP, alterando-lhee as f~ncçõet, 
oontra o aue foi declarado pelo c.rt. ~ da lei de 12 do 
Maio de ISto. 

c Parece ao mcsz:o mcn:. bro qae a dispcn•a cb sano
ção do prcsideDte da provi.1cía quanto ásleis e resoluções 
menoionndttS X!ll excctl\!ão do art. 13 do ll.oto ad~bional. 
rolati\ss a u ::um?toa mu:1icipaee, indioa aseaz q•.1.e r.tl 
rEeembléta pr( vinci~ca dev<!ráõ restriEgir- s~, em taea 
lei~ CJ ta:.:clu~ões, r.o C.~eenvclvimento da lei geral orga• 
nio~ dr.s municipa.lidades, n3o a:.hind.o f6ra delln; que 
a provideno:a do nt. s· § 1• do projccto. com refere~-• .. • ~ :s .. • 

:;:r.&s r:iio deve ~er Ut%)8 meaHa intcri'retati'l's., CJ.ll i) sua;.. 
pcitnria todo o projecto; quo na reforma munioipnl ba 
lug::r j:D~a casa protidencia, e, un:a vez adoj!t~da, não 
h::.verli n!CEs~idadc de dcol~rsr-&e a o::mret(,, cia das 
a scmbléae pro,·illcis.es pate. acr:.:minaretn penr.r. admi
ni.l:tr::.ti~as, porque ipto (c.cco ell-:.s a t;rão, cc.mo pra
: entexr.on.to t@m a de comt::intr•::m. as penas de prisão 
e de roulta noa terooa 4a lei do 1• de Outubro de 1828; 
que o art. 6" § r. t•l C\lmo o impngt:..a, pareoe-lhe em 
summa h!E.nifestament9 iuoon~tit::ciond, por importar 
uma re8tricção das attribui~ves elo poder legislativo 
goralrelr.tiTaJnente 41 munioipalicàdee, como melh~! 
expli~á 11.0 debato~ 
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Are. 6" do projeeto. 

c O § ,. do art. 1& do acto addicional, int~rpretaco 
pelo .ert. 2" da loi de 12 <!e M•io de 184·o, confere ás 
~mblé:!ll pr.)vinciaes o direito de angrnentr.r ou dimi
nuu o :u:une.:o dos empregas prov.inoiaes e munioipaes 
sem alterl!çao de sua natureza e ~ttrib:;ições, quando 
ferem estabel~ciiio3 por leis geraoa relativa& a chjactos 
1obre cs quaea não P<Jdcm legislar ts ~f.;;ridaa asEem
bléas. 

c Duvidas levsn~das Eobra o ve!d&doiro sentido à.esta 
n!spoSlÇilO tem d~do lugar a cn~onder-Btl que 1 em 
v1:tud.e dzquelle dirdto, não obet&nte a limitação que 
lhe é pobta pelas ultimas palavrr.s do citado ::.rtigo, 
podem as atasmblé&s prorinciacs : 1", aiter.r.r o nllm(lrO 
dos emprego• mencionados, não tó quando pela lei geral 
de 6u& oresç.~o e5t1 é marcailo acc!dent·, I mente, ficando 
sujeito ás <rirco.msta:c.ciu o aco.ve:::üencias loc:.c1'

1 
m\is 

talnbem n~ eücs e.:n que, sendo condiç~o e!!l!Bllcllil de 
org!UiliafãO, é fix.~ii.o do4.ln!tivamcnte; 2•, &nncKcr os 
emprego& sepnrad.o3 por lei geral Ct;. vice-versa; 3". se
parar de empregos creallos por lei ~t~ral certas attribui
çtles psra serem e_xercidsa por f":nooior.sriol" e8ptci::es. 

.. 
pr.- jeoto 3 mencionada diaposiç'o do ~cto addicional 
pareoe ás oommiesõcs aer a genuina intelligencia. d.a lei. 

< Se. não se: }:óde_ pôr em dubda, ~á. 'Vista ~. p~-
J -

ção daa sl!aemb!éaa pron_o.oiae1, de le~ar 11:0bre o 
numero dos empregos refendos, é subord1nado á condi· 
ção de não resUl~ar dahi al~ração da sna n~tnreza. e 

trata depende de Teri.Ecllr se, ou não, aquella condi~o 
nos casos a qo:e eataa ae referem. 

• c E' obTi~ que ~exn semj)re o !lume: o _dcs empregos é 
c.rcumstR:nclaaccldental e ~em mfiuenCla sobre sua na
turc:za e foncções; On!OB ha em qne so liga intimamente 
a e!tas, sendo p!trto integrMte e e:;1encial da organiaa
ção. Nestes csso:~ (um de cojos exemplos é o o!Iiclo de 
e!lcrivão io rf gltitro· elas bypothecu oonvenciouaes, 'lue, 
sendo. destinado ~ oent~alisnr asloypotlleoes por motivos 
espe01aes, que sao obnos, tem por caraot.er proprio e 
easenoial a unicbd~), 9. al.teraçii? do numero nã.> ~ód.e 
deixar de im rtar m d.ifi 11"'- -

do erll_):rego, perturb!lldo o syat()mr. gezlll da institui
ção. T~es oatos::iio, portanto~ lX~1uidos da compd"'ncia 
do pod.cr provincial. 

c A aDnexe. ão ou desannen iio de em:lr 2• 
questão pó a tam e::~ iufh:ir sob;e a sua natureza 
e '! c~ercicio do suns func:_çv !s_ por clifrer.en;es medos~ 
~t~nclpalmente 9uand.o nao ae.o aompatLvcra, oa. mi
litao razões de mtereB!a geral p:l.Ta ana r"uniio ou 
separação. Ao po:!er geral, o competente para olgnni
sar o~ re!pectivos aer"Yiços, cabe, poie, resolver a tal 
resperto. 

cr .Além desta consideração, ontr• torminnntomento 
JZtost:a. que este direito não perter.ce á~; Rs~~mbléaa 
provbciacs. 

c Scg:~ndo o ~ ll do art. lO d.o aoto addioional, int·~r
pretado pelo art. 3• da lei do 12 do M&.io d.e 1810, a 
a"ribuição, Ç.Ue lliei é aonferiua de legislar, &obre o& 
cu» " Z6rmas da nomeação dca empregados proviA
oiaes! comprehende &6mente aqnelles ccjas funcções siio 
rolatil"U a objeotos da exdus:va oompetoncia das mea
~~ aue~bl~as. Tratando-se, portanto, de cmj)rog::~s 
CuJas attribmçõea Ee exercem em ~ump'os .sobre os 
quaes cllaa não podGm lcgielar, e !mportan.do o facto de 
BIUO ~onenção ou deaa~Lo.z:açiio ? '3>tllbcleoim~tato de 

., '" , ~ J 

amplia o nun:cro dos fl!nc~ionariOB qoo os devem exerCD:r 
&<'g'ile•ae que tal direito não Fó:c pertel:lcer &.s assem~ 
b1és.s prcvjnciaes. 

« O acto _de ~e parar de cm?rrgcs crcadc..s por lei gar~l 
csr~ attn~u1çõ::s pari\ &eram ".z:ercidlts por fnnocio
nUlO' et p~Cl&r!s (~' quosti':o), al~.m d.J -.ltorar a ll".ttl· 
reza doa m enncs eropregc3. raakingin:lo ~.>ua.s 1.lttrib·.i
o;õee?. eq~!v~.l~ ,ú. Ctoaç'5:? de um nevo emprego; ~ 'iu~, 
pela .. raé'.v~s ~a ~x~en-:.d:w, ~xo~dc a ocmpctenc:o~ dus 
~eembie~fi ;>tll"~"lllclacs. 

Aohão, f-C.is, ali oommi.&J>vc;:; C!ln!ormc so e!'p~rito d::~ 
lt:i a int~rpre.ta~·i(c, dada no ~ •t, 6" ao :_>roj<;<;t01 CUjO 

.ttJ;;r ó o sttzuwt~ : 

c A attrlbni~o contida no art. 1• .!§ 7•_e 11 do aato. 
< nddicional não cJmprehende, qutonta acs empreg_oe 
• oujas funoções Eão reletivas a ol•jeotos aobre· os quaes 
« as !lssemblá.as :prcvinoiaea não podem legi!lar, o . .ai• 
c reito: 

c § 1.• De alwtar-lhes o nu~e:ro qllB.ndo rar eete 
11 e~s~neial A &rgarliaaçãf); 

« ~ 2.• D~ anntxar os que forem eepsua:los per lei 
c geral ou Vlce-Yorsa ; 

e~ § 3." De tornar prjvativos o.a officios ao jll!ti~a. • 
Art. 7" ào projtcto. 

c A eont.tlucção de caEas .-:.e.rr!Eão e seu regimen '!io 
objeoto ~a ccmp-;!te:.:.cir. legi&lati~a da11 assembléu pro
vinciae.s (~ ~· do lll't. lO do aoto addioional). 

c A. natureza da~tc-s obj~ctcs limita, porém, a attribai
ção conferida. 

«Na c::cecução <ks penas ezimina,s1 i!o m<.>r:mo modo 
que li O processo e julga;:r;ento dos orimix:osos, deve man
ter·ae ptrfeita igunldadc em todo o lmFerio, vit;to ser 
znatex!a que entende com a liberdaJe individual. Eata 
i ualdade de ende orém em axte da dis li - ma-
terial e do tegimen d.u cr.aas d11 priaão • 

. c Dahi ae 11E'g11e qu~ a faculdade que t.êm as referidas 
anernbléss de leg~lar a t&\e rc;apeit~ lliio p6da aer tão 
am la ue olos etl'eitos de aeua aotos oflendio el1u 
squ~ e UJ:Jportante prinol,l>lo, ·e contrarJem cs · na a 
legi•la:çio geral em ueumpto de eua ez:oluaiTa oompe
tenoia, e que implioa:am direito social. 

c De oanformi<lide oom estas icléas.; que u commit~ 
m por moon "Vel.&1 eo a.-ae no ar • ~ ptoJ4 

que, no exuoioio da xnenoionada attribui~ •. d~'fem u 
.ua,mbléaa pronnolaes guardar JU diapoai9l)cs !laa: leia 
gerae• conoerDentes áa espeo!ea de prisão, natureza a.u 
penas e modo de selt cumprimento. 

Ãtt. s· do projecto. 

a Dispõo o aoto adéüoicnal, no§ 2• do art. 11, qne ás 
"ssemblêa~ pro~ncia~s compete tx: r a força p_olici~ 1:.. 

c Dut a t:J.tdhge!l<ltas se tê:u dado a cata disposz~a?, 
umft H t ral reetrictiva outra oüonaiva. Pela rime" 
a attrib\\ição que c&be áquollsa ~ssamHé.l.e é do t6:nenta 
dctormitlar o nut::.eto de praçl\a que devem C()mFQr a 
refericla força ; pel~ segunda, as palavr!ls- fixar a 
for !4-im :rtiio o direita de car-lhe or ania& ão. 

cFô:a admissivel a 1nt• "gerultA restrtotlva,se ao po er 
gor.U. ool.bc&sc lllta ultima attn"buição. :MtHI nem dispo
sição alguma exikte da quiJlaa dedcz~ tsl idda, nem ella 
seria pr~tic:i.V(l. DcvenC1o a or~aniaação da força <lu 
prcviucias ve.riar segundo u orraumatanoias o condi
~ões peculiares desw, ui.o ~ria pouinl regule.-la. uni
forme e permanent.emente.Ver.aa·lüa, poia, o podor geral 
obriga. :lo a fazer leis diverer.s e eEpooiaea; e a modi
fica-le.s constlllltemcnte, aoompanhandt áquellaa oircum
atanoias, e pondo r,uae dis.,osições em harmonia ocm o 
gráo de deeenYolvimento que as usemb!éaa proTinciaes 
resolvessem dnr á mesma força. E' obvia a incon• 
gru~>nciP. de ae~elhantc ordem de oousas • 

.. cump::e portanto. entender a lt-i pelo outro modo, 
deanzindo da diaposi«;ão du'fid.ol!s. ~s euas conse~ueD.oiaa 
neoesaarias. Fixar a força e org~:Usa-!a, bão itiéu c:>r
Nlativae: uma &ttribuição implíoa a outra, Eão inlepa
.ravc:a, ., não podem deixar uo pertcuc~r ao mesmo 
poder. Demaill, destimtda a força do que se trata a 
serviços meramente pro'\'inciae~, tudo quanto se refere 

na et.phcrs. do poicr 'eonstituido p!U"a. proY.Jr ás 'necee· 
eidades peoulituea dr.a J?Iovincías. 

cSendo,potém,aa attn buições c~nferià.a& às aE&emb:ba 
provicciaes (Jtcepçõcs das da &ssembl6a gerul., o, por
tanto, lim:tadas suwpre por estas, aegu-::-ee que no11 meio• 
que 8q'Jolla5 nssembléns cabe docrt br afim de prec:n~ 
ct..cr-&o o numero fi:z::1do do prft,:'ls p~ra co:li?O~ição ela 
forçt>. províucid !l:ÍJ pód., CO!l~P~~·!lcnder. ~e o recryxts
D>Onto, m~teri ;;. que, P'Y:: sua !!(>~~:.:· · ::.~ c r:nportat:olA, ó 
dli. cxclUf>ivu C - · trt~c:(ucll\ l"gi~l<:..ti..-~. g;~!"B.l. 

4'Peubã<:·, nrrt nt~, <..<: ccmmls~oi:> ts q:-.~ btm ~;x2re;.;t.nêl.o 
r;e r.chll. c r;~~~i:'.o -~-:: ~itDdo p~or;;.g.:l!.;,:.c u·:> !'Cto r.d.llici~Jllal 
110 )!lgointo artigo { 8") do pro}~;ctt; 
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c .Em virtude ·da R ttribuiçilo oonferidn peílo art. 11 
c§ 2' do ac~o addioional,podom asa.,~em.?liiAs _P!?Vinyiaes: 
. « § 1." Legislar sobre a orgamsaçM, dlBtmcttvos e 

« disoiplina da força poiidal. 
« § 2' Detenninnr o modo de preencl:l.er o numero 

c fixado de pr11ças, respeitado e.p•:eceito do att. 36 da 
< oonstitniçlío.~ 

Art. 9' do projecto. 

cFói concedido áu nesemblérs provinci~es o direito c1e 
deoret!lr a suspensão, e rdnda meBmO a· d•;mis'ã~ do ma
gistrado omtra quet!'l. houvct quGiXQ por orb;e c1a rcs
pon5abilidacle a que catejão Lnpo;;taB aqu.oll;,a p0llP.8 por 
leis orimial!es p,ntoriore~, observando a fórum de pro-

.. . cesao para· ta e~ casos znteriormento este.beleciila (§ 7' 
do art. ll do·acto a:!dioion~l interpret~.do pelos lirte . 4', 
5~ e 6' da lei do 12; de lYhio de 1840) . 

c As ultimr.a.palavrna cit~dastêmdt~do lui!ar áse11,uinte 
qutstão:- ne a fórma de pl'oceaso devo eer e•tabelecida 
por ld pxovinoial. cu gemi. 

cO pensamento da. lei, quanto á n&t'rre~a da attl'i)Jui~ 
ção que conferio M ·!Ws3mblé!s provmcwes, mamfes
tão-no .as palavras do citado art. 5': < Na decrçt,ção da 
·auspemão ou dumissão dos magistrados procedem na 
·asserobléns provinoines ·coni:o tribu~1nea do justiç;a. ,. 
Nilo lhea deu caracter político ou Ldministrati •ro, mas 

. puramente judieiaric. . .. 
«Limitados, portanto, os poderes- ilas BF.sembléas pro

vinciàes, no am1mpto d.e que :se trata, á simples ·ap
plioação dAs leis criminaes, nada antorisa a enten

. der-se que lhes . oompete o direito de organisarem a 
f~rma de processo por que se devão· re.gulax·. Da auto• 
ridade judioiaria que ' l hes foi dad!l não E e d~d.uz e i te 

· direito: são podsres diilerentes. Só ·o tcrião S9 ex-
pres!l\mente lhes fosse outorgado. 

c Por outro lado, tendo a mesmr, naturE·Zil. as leis ori
minaos . e as de processo que lhes são ralativas, e per
tencendo tanto unins oomd outras ao domínio il.o poder 
g?r~l , ~o é .adminsivel a intelligenoia 9-utl ~e ~unde na 
díetmcçao fetta entre umas eoutrus l ers, SUJeitando aa 
assembléas provinoiuea, quft.ndo exercem faneçõ>B judi
ciariaa, á observanaia restricta d~s dispoBiçõot~ das pri
meina, estabi>leoidns para tndo o Imperio, e dan<h-lhes 
ao mesmo tempo umpln autoridade !egieh.tiva sobra o 
objecto daa seguudes. Cnmpre oonseque!ltemel'!te eJJtsn
der que tanto á6 palavras do oit9.do grtigo r~btil~S na leis 

. O! iminae; que devGm sor:applicadns,como· ás que sa rele-
rem á fórma do p:wceaso, presidia o mesmo pensameuto 
-o rle subordinar, o exercício da ·menci.onGda attribui
ção ás dispo~i?ões de leis de uma e <i1e outrr. ord<Jm 1 
emanadas do pode~ ger?-1. 

c Ainda outl·as graves oonsideraçõa& concorrem para 
tarnar . i:aad.mieuivel aquella int€l!igenoia. Se tudo quan
to reF.peita aoa dire.itoa indilidu,aes e ppliticoa é neo.es
sariamente, pelo ~ystema do nossas insti~aiçõss, asaump-

. to que á legislação gera~ cabe regular. e que elfuotiva
monte regula, não se p6de compreh.end er pur que h ria 
o legislador sxoepção deste principio absoluto a1:sspeito 
dos magistrado~, privando-os dus garantir.e que olfare
oem as regras e fórmas de prooesao eatsbéleoidEs pelas 
leis geraes, para snjeita·los ás que apronvBsEe ás as
sambléas provinoiae~ decretar. Além dr. flngr.~nte in
justiça de tal axcapção, a. designaldade a inats,bí!idade 
que se dt.lrião em mataria de. tão alta impurtt~noi~, ~onda 
di.veraa& a facilmente altemveis s.s diaposições legida
tivCtu que a rev,eaRero nas ditrerentea pro1ine.i.Ra,, e tam: 
bem a falta de segurança dos magistrnil.os, estando 
sujaitoa a S<lrem joJ.gailoa e oondemnalion eHgundo leis 
fe1tas muitas vezes aob a influanoia de [Hiixõeo políticas; 
todos estas inevit~veie elfeitos da disposição d; lõi, se 
fosse verdadijira a pretendida intelligenoia, não podíão 
deixar de ocool'l'er ao espitito do legialan:lr e moatrar
lh3 a suo. repugnanoia, com a razão, com os priu>lipios 
geraea do noss·J direito, e ~speoialmente oom o dogma 
da independenoia do poder judioiaxio, oml:;;:g;·~·.do na 
oon~tituição. . 

« As comrrús;.üe3 eubndem, pol't~J.nt·) , qne o :m•J aoto 
conformou-se oom o Gspiri.to da lei, inte:rpl'Ote;ocb p610 
seguink mo<io, uo art. 9', " di.<:~JoBi çílo ('\e qn'J so 
trata: 

« O processo J?IUll. ilomisaão .~ ~uSJ?%9fi 'J dOG mr,gif!"' 

c trados pol<s aesembléas provincia•a ~nos termos da 
• art. 11 § 7' elo aoto addicionnl, e seta. 4', 5' o 6' do. 
• lei de !2 do Maio de 1810, deve ser eat2beleoid'J por 

lei gorn l . )> 

Art. lO do wojecto. 

• Tdru si<lo ohjeoto da dLnidn eo F.~ attdbuiçõ~s con
feridas ás ago~m blérD FOvincin~& • b:·,·nr.:am. e coc.n que 
limite~, o dir0ito dtJlsgisla'l' sobro m:.,;c~ia; que respei
tem á in r~ ~1stri~ o o de conood~t privil~?{;ins. 

• t!C A J:b ard:F~e a~ indur,trie (tornada Ccta pakvru no 
sentido J>:~.ii hl~o) é nm dc8 mnü< import.nt~e <1!rei tos 
indivü1ua.fJFJ: gRí'Hntidcs pd.-t C'iW:: titui~ão. E'~ pois, in-
contestr,vel quo ~6 o poil ;,r k gíslativo genl é cornpe~ . 
tente para regtdai.~ cs~0 · direito e 1-Ô: -lhn ru;;tdc\.Õ..:ti" 

< Dahi, p•' tém , se não pó,b deduzir : 
< l.' Q11e em nenhmn oP.ao a~jR lieitc {.a assc•mbléas 

provinaiae;: , legislando sobi·e assumptor; perten~óntos á 
eaphera de mms aitrihuições, cst~·belccrJ: dispoviçõ~• qne 
inclireota mmto tenhãJ re.!P.ção onm e inJuo!:da 

« 2. • Que tamb6m lhe; seja absolnte,me;Jtci v<·uaào con
ferir pri.~ilogion qunnilo foram índi,;~en~r;vcii pH·a a 
realização d<~ . aerviçc~ d9 su~ ex :lusin~ ccr;; p,,:sncia, 
oomtanto que não prajudiquem ou tolhão diraitos ds 
teroeiroe, ou não offendão 'tttibúíções do poà .lr geral, 
e os.prinoipios e disposiçõe.s dt\ le~blação do E>trdo . 

c A ver<iad·e da priméira desta·a dm.JR ultimaR prn~c~içõea 
demonstt1ío-nn considerações obvius. Diffi.~ilimo, ea não 
imposaivel , 6eria tr~ç•r regraR g.1rr.es ·e tíxRs r. respeito 
do nsaumpto a que ella ~e refere, prevenindo todas as 
hypotheae9 em ·que por qualquer fórrn~ pudeas~m as 
diapo~içõçn legislativa;; onteuder, pr,r sm'" con~oqnen• 
ciae, oom a indnsttia .. E a que fionria.roduzida a esrh~ra 
de aoção das aasembléasprovinoiaes, póroxemplo, quanto 
aca imposto~ , Ge est~s nunca f>~daosem tocar, nom aoci
dente.huenta, intet·es~ea industriaes ? Cumpr<J, na in
tellig.,nriia df\n leio que outorgão faonidades, tot· presente 

·o principio que neetsa "He çomprehendem, como oo
ro!larios, os meios ncoe~enri~a p9.l'a sua ;;x:eouçã·J, sem 

_ axcapçõea r;lém das que em& não das meEm as lflin ou das 
que as limitarem. Cui jw·isd.iotio dat~ e•l, ea quo que con
C6SJa es<e vi'deritur, sim qnibu1 jurísdictio explica•·inequit, 

« Do me~mo ro.odo n•Jnhumn razão valbs'' r,u torís~ a 
entender· 59 q:'o ás"·V.!18SJ1J.bléss provit,Ches f<l!i.eç!l O di
:c:eito -do pi·omol·er por · mtdoa iv.a ireotca. qt!!J o~: ibffo om 
sua ccmpetcnci.a, v.. int!.·oducção1 c!ES5~J V .: lda: cn·o 6 
nperfeiçoamento da certos r.umss ilo in dust<i ,,. nr.s TGS,-, 
pectivaa provincie.s. O emprego daete;; ·r.ueios, t ; tc!\ • ez: 
que couniõtão silnflao.monto em fnvorns, promioa, faoi
lidailes e outros incentivos e auxiliou eoncodidoe :la 

· pessoas qnG · esfo;·çadaman:ta se dediquam á te~.lizução 
daquellee fio.s, é le.::;itimo, porque, ~.o P" s o qM não 
o:ll'ends on C':rcê•. direitos de outrem, nem invad~ ou 
ombar~ç11 o exercício de attribuições do pa<ler garnl, 
destin!t-Se a concorrer notivam~nte pnra a ~;~tisfução de 
irnpcrtr.nta1:1 neçeasidades ,Jns Pl:ov~r.oins, f-; psr~1 o in .. 
cremento do sm1 poducção e riquez&, k!.s pnril os 
quaes, s•lvo~ sómNJte os intereaoea do Est!tdo, farão 
constituídas us !l~~ombléM prcvinoi~,es. 

~ Semelhantemente, sobre oonDe>oão de p1ivil<'gioii (2• 
ponto da d1;1vida-), as nsEemb!é l\6 provínoi~Jl~ e6 podem 
legislat om casos txcepoicnaea. 

< Tc-m&da ~' pabvra -privilegio-nn r.c~~pçüo pro~ 
pria, · maio on meilo3 la\·ga, a qunl neoessc;·iumente 
1mplic3. r eetrioçE;o ilo principio da lib~l'dada de iudus
táa, este objaoto é incontestavelmente da Clompctonoia 
privativa do pod~r geral. 

< Ten:H;e tÍl!l9.bem comprehendiclo, porém, nn mesma 
palavra, em sentido improprio, a autoiisação dada pela 
ad ,·..ini>traçi:ío publio~. a ewprezss partioulsr;os pnra a 
oxeou\:ão do obrae e sol·viços de ntilidad~ nollootiva da 
sua compQtsnoi~, mediante condições e o gozo cxcln~ 
sivo J.e luoros e p;;oveitos qus dolloB provat-l1i'o, oomo 
jus~" camp0nsaç1ío do t.rDbalho a c"pitul er<cproga<los; 

c E' ohuo que a eetn aoto ~.dt <t o oar;J<<te . '~' ' ', tol"i1f\ c 
prhilsr;i;,, !omHrlo em õ3!ltt>:lo. p~c.pno ~xuedoo t~ <lae 
fa~nldr.il~s uno a~r>õtnhlé:w ptO'illlOHI"~. A Flle,.ve :: çuo d!l 
!lutorilr.rle pnb:ica 0'"'1 tB.l cngo, não EO r<lkli.ndv n oh· 
joctoa ~obre oa qnnos a e.cúvidnde in<Jivicluol póde. 
livre•u,Jil te e:Ko .rc~r-Ee, não imp01·ta a pm<h ou <J<:~ara
taçiíll de direitos )l\\ttioularea J ne):u we~21o pdya a 
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co:tcurrellcia, P· ia qae se reduz a pref<!rlr, entre aa 
emprezas rivses, que ~e proi>onhso á execução das obras 
e Ee!'Tiçcs f! q;le o.fl"erec2r cond~«Ls mais vs.ntsj · s~s ao 
pnb!ico. • 

c !&to pcst:i, nenhtu:~a n.~io ha. para negat'-ao 8a as
!IZ!:r.bléas provboi&es o direito de anti>risartm prhi
l;:gios ~c~ta. nlt·lma especie em reft!re~cia unicamente 

oom.n:istl:ies,. &.ctrta!la illt-.rprctsção ao t f:z:to do seta 
adcmonal, ae~artndo que a palavra-imp:mcção-:io 
ar~. 12 desta 1~1 co:nprehe:1de t .. n ,o a de pai•~s eetran· 
g<'l~O& como a de umas para 011tras provinciu :~c I~ 
pet!O. 

A.tt. 12 do ro 'ecto. 
; 1 n cs no o art. o 

t.cto aci~ieh:nal, istG é, <obras pJ.blioae, estradu .<No art. 16.do actoaddioional,intel'llretadllpe!o 'i•da 
o; _:1:.vegação no in~rior das re.>peot:v:~.s p:ovinciae, que le1 dl) 12dG M111o a .. 18~0, a~hão se mencionado• os ~:;.soa 
nao p3::tenção :í. administração cio Est;;.co •, sell! prajuizo om qns os preside.:tes Cl...: provincia tém o di~eito de 
de quaesqner o br~ s ou "cn prezas d:lr<lc'm:~er.~~m~· a....--.l;.es"'""a-. --l-- -&B:s-e<eiP.lei",-1.1l-l'm-l..J.i-t: .,.,.;:;;;-rr-t-t-e..r--h.n' ""'."""''Vl..:cr.". c~l:..a.-as"""",-r.ec::v-i-ao=-a~o:o-·~as-=---
:Pelo contrário, tal di::eito se com preh<!nde na faculdade no conhe~1mento dos poderes gcra.es. Um deste~; casos é 
~ue t~ ::: aqudlg,s a.st.embléas de legislar sobra estes o.h- o d<l cffcnga á constituição. 
Jectos ; é um meio nece&&~rio para levarem a effeito ~A ~nfra.::ção elo preceito estibeleoido no art. 12 ela. 
mel~or~~entos importante3 que por outro moclo se não pumcmi d_aq~eUas le~s, pelo qual é prohibido á• assem-
rcaliz~mao. bléu. flOVUlOlses leg:slar solire objeotos não cocnpre-
• c A.s oo~c~sõe~ julg~o. poi,., verd1deira a ~eguinte hendidos nos prococlente11 a:ts. lO e llJ i:J.clus-~;e evi-
mterpretsçao ccntida no nrt. 10 do projeoto: d!!ntemente neste nltiooo caaq, ,isto que o a~to addi~ 

c ~as f.ttribuiçõ~s elas &ssembléus provincilleB, nxaw C1onal é parte integrante da ccnstitui~ib. Mas póde 
c ms srts. lO c 11 do a.e~o aidicicnAl, não se h1cl11e o ont~:cder·so que na.a mesmas condiçõ::s devem conside-
c direito: • rat-se s.a leia proviuciaes que annollem ou contrariem 

• ~ 1.• De legislar sobre aast1mptos especialmente 0~1; direotamente disposições de qut:e!qtur leis 
c eaneeme.ates á indnsttia, wva a concessã>J de favore 

Ãrt ll do ro ·ecco 

c O art. 12 ao r.cto addicional prohibe e:z:prersamecte 
9_-:1e. na a.~rot;:Yé:a p:ovinoiaes legisl:lm sob:::e impostos 
ile 1mportaçi!.O. 

c Refe:c 'e esta dispOEiçio t6:Lente á impottação de 
pa:zes cstra!:g ·iros, ou tall:!bem á que ~ feits de umas 
para outras provi:lchs do Imoerio '! Tem-ae entendido 
e pr11tieado diversamente. • 

«Em primdro lngcr, :1. gen~or11lidnde da dilpoeição 
nic Cltnporta e~ta distincção. Não é, pois, licito fazê la. 
l.ibi lta: tlOn did 'n;uil, ntcnt inttrJ'f'lfÍI UI àiltin
gutre. 

c ! • çao, o r:z:r.me o snump e-
monstra qne o peneamento da lei comprchende ambos 
os me~cio:1aia~ cllBos. 
_c Se os pr~dnct~s imrort~~os de. pai~ee estrangeiros 

1n. uam n e lSen a 
de im: Oiições p~ovincir:.cs, porque, além de outras ra• 
::.ões, o commercio e as teluçõea €Xteriores, que delle se 
orisir.to, nã:> poiem deixar de ser objeato da ex· 
elusitl\ compete:1cia do poder gorc.l, é ol:vio que tal 
isenção seria incomplet!l para o fim pretendido, se se limi
tssse á ccca~>iiio da entrada dctscs produot.os no Imperio. 
Cvl'll eíieito, 21dmittido o direito da:~ assembláaa pro
vincis~s de cs oncr.u-.,m. de tributes em sua circulação 
p~lo btc!i'lr d~a provicaias, tta.n!!po:rtando·I!O de umas 
para out.r11.11 ~eguir· se bião, em rel;1~rio á im J>O:tação 
e&tr; ngair~1 cem~ smos effeitos quo a. lei tem por fim pre
.,erur. 

< o~ objectc.s do producção n&~ional não podem deixar 
C:.9 icc1uir re do mes~:: o modo na p:obibiçá!) de que se 
trJta.O.; impostoslnnç2dce ~obre estes, quando importados 
ce umas p::rP. c utru prcvincitts, pl"incípalmente no osso 
d? ::seu:ni:e:n p~!a elevcç~o de tua ~"X"~ cars.cte~ prc.hi· 
bttivo) c!!.; nd·: m ncceer.:..r•r.:r.entc,::.ao:.ó lllte;;:es>es geraea 
e csp~cialmen~o o:; de cut~r:s p:ovi:r.cias, r01 guarcfucloa 
pelos ~r!.8. 16 ll 20 do acto ndcíci,;nol, mr.s ainaa dirdt 
p~<scaes, visto que cem a r .::[ t icção do consumo, sua 
Ci:O&Equcnci~ immdint:!, trc z· ma dimixmiçã·J de certos 
ramos de proilucção a do commercio interior do paiz 
p~~j~dic:;njo 1?8 :endaa do Estado, embartçr..ndo o dea~ 
e::ndvixr. cnt~ d.-1. riqueza Pt'"~IlCÍE>l e nacicnr.l e ferin
<!9 o prh1cip!.o de l.ib~rda.a:'3 de índ.u~!ria e de ~ommcr
CiO; g•rantilo p•la conr;üt,.içi\:J. 
_ c~.~oda 7ob. c TII'\Dto do v:sia politico é inr.ceito.vel a 
l:ltei.llg~'ll~l& Q!\ lei DO 6elltiJ.o ae p:!lmittit :i3 !:SECm
bl~t:.t p:ov;n ::h .. :s ~l!mclhar.t'3 circito nue ~limtcnta»do 
• " • • I '1 I .,. ::.n.ere;seG.e eenttmentce pvaes. entre ::a prcv!Dciu, en· 
!requoo~n~> os ltçcs da Integ ridade naciond. 

:tO art. ll do p:e>j eoto dá, portanto1 t:.o juizo das 

111 rea&ES ao re quo vertão as reapeotivaa attribniçõea: 
geraes cu do Estado, e peculiares das provinoias. 

c :pes~es prinoipios inoo.o.test\VBis deatlZ·S!I que as leia 
provmo1aes, nas quaes se annullem. ou conttariem dia. 
poeições de leia geraes, que, regulan~o intere6!t\B com
mun•, detlo rtger uniformemente em todo o Impttio. 
e~oe.dem e~a limites das fceuHad~>a das wsetnbléas prc
vu:.otaes, e offendem attribuiçõea do poder legidativo 
geral. Taes leis aohio·ae, portanto, virtualmente com
prehenclicha Il&a cliapoaiçõee doa arts. 12 e 16 do act:;, 
add.ieional. 
• « Parecat. portanto, ás commi&ões ter verdadeira a 

termoe: 
c Incluem-se na prohibição do art 12 ao acto addi· 

« oional, ara os elreitos declarados no ar 16 · 
c Jec os q?e 1mportarem erop.açlo de lei geral. , (Al:t. 
c 7• da t>l de 12 ce Maio de 1840.) 

Ãrl. 13 do projecto. 

< 9 s~to nddic_ional? no art: 15, ciz que o l)reeide::t.teda 
p!'ovJ~Cln 1anccaonara o pr(>Jt>eto que lhe fôr rcen\'iado 
pela Hs~mbl~a provincial, tendo tido por do'ls terços doa 
:t::le:nLros desta ndopt~do td e qual, ou moci:!cado no 
sentido e:;s rn7ÕC:15 por elle allegaclas. 

«. ~ifrerente::L.ente t9~~ sid, comprebenaida ed~a dil!
po~lçao. Por um lado, tcn:ando·ae a palavra 1t:mccicnará 
e::n seu seDtido grammatie:il, entende sa qce o presi· 
dent~ da prcvitcia dev1 eemprc, em e.mbce cs C!'-!CS a 
que rc refere o cit!lcio 21-t;go, sanaoionsr a. lei, o C':llXl
prir a dieposição do art 18. PGr outro lcdo ~ema·se 
que aqu~lle sentido n:lo ee coufo~·ma. c'm o "'~nsamt:nto 
dll. lei! á "?i5b ~e.!! pals.Vri\S ~0 att. 19 c quf.ndc rtcUSGr 
sancctooar a l<~I :., porqno et.tas palev:&s expri:nem não 
um dever, mas &im les:-:::e:1te uma fs.culdad!l 
ser ou Dao exerci a. 

c O projecto firma o primeiro ~en~ido no Ee:: ar!. 13, 
cojor: termo:> são <S s:guinte5 : 

c A pals.vro. ,anccionará, do a.1t. 15 d.:~ act:~ &d
e dicional. f>igt:lifica que o p:ojccto de lei, ree.:J.Vir.ào ao 
c pre&idl!nte em q-:.süquerdas c uashy_rcth:ses no n:esmo 
«artigo 5gnra:l:u, deve ser r-ublicado e ru:.roda~o execu
c tar nos termos de art. 18. :t 

c: As comrdsstu~s est=o de accc,r4o c~m t~ta intelli
g c-Dcia. 

c P~recc lhes que, ~e:ocio cl•ra, cletermintida e totlSCep· 
tivtl à e 2pplicação, Eegundo Euas punuas, a dirpcsi~ 
de que l!e trata, Eó pod::ria ~io ser açeito o 1eu ~ll,ticlo. 
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litsral se fosse dif!erente do pensamento real da I" i; 
entendem, porém, que oom aquelle sentido se acha elll 
harmonia este penssn:cnto. 

c E:n pri:neiro lagar~ u palavrllS oit.a.Jaa do art. 19 
nio ~xprimem idéa difel'8a da que se contém naquella. 
dispcsição; em vez de designarem uma faco.ldade

1 
oomo 

se B!l:>J:õ~, apenas menciuniio uma omisfãc oorn o fim a, 
.. • o qne em seguu~ento o :meamo 

artig:, estabel<!os. Concilião-se, port2nto, perfeitament'3 
as cuas disj>oeições. 

c Al~~ disto, ccmiderando-se que a clisposiçã::~ do 
art. 15 C:o a~to tddic· , • pc• o u vers::1 a 
duvida, rGf"'re-se :is leis nrfo e::~nccionadas pelo presi
dente ~h pro'lincin e devJlvides á assembléa por motivo 
àe ~:!o oonvire:n ~ provin':liA; que &obre este motivo 
pertenc~ 1is aesemb!ér.a pr:,vinoi<.es a dcoi~ã<> defi!litiv~ 
p;lo 'fO ~o de àoa!l terços de seua mcmbro!l; que, asoim 
.... otada n hi em non discussio, adquire ipso (acl'J todo 
o vig:~r c deTa produzir tod: a os seus effeitos, vil!to 
qne o dirf'ito do presidente da provinda de suspender 
a public~ção de leis provinoiaes o o da SSl:emhléa geral 
de revogl-lu applicão se reatrietsmente ás que se 
comprehendem n~s bypotheses determinadas nJ art. 16 
do a ·~· · - -
a 2" parte do referido art. 15, isto é, a que deve ser da "la 
á lei votada nonmente pela aesembléa, quando ~o nlio 
Vllrifioa alguma das hypotheEG3 d~ dito al't, 16, é não 
um clire!to, mas uma formalidade qne a lei reputgu 
neoes;aria, o eujo cumprimento não fcou sujeito 110 
arbitrio do presidente di provin~ia.. 

c Conseguiatemente, tanto a letra como o eEpirito da 
lei mo~;tra a verdade da inter reta ~o dn s ' 

o projeoto ao qual,?:er sid.o cenegaà.a a sa?cção, di: o 
art. 15 do eoto ad.uc1onal qc.e « Eerá reenv1:.do ao prc
tidente da provincia para eancdon!t-lo, RC! por dous ter
ços dos 'lOtes cos membrcs da :~ssc::::.b:éa (ór adcpcad:o 
lal qual. au mo lifi.ca!.o no 11ntiio dar razões alltgada;t 
fJtlo m11mo pre:•'dmte ~ 

tido à.estr.a ultimas palavras. I -nportâo ellus a altern&
tiva de, ousu;,t:yr.t!!r-se o projocto tal qual,~cm neDhumt>. 
modiíio•ç.ão, on admittlrem S'l todss as r.lter::cõ~a itdi-

·1 n . - gaàas pelo presiàeure CJ Ne:..b.u::.ls 

e o a P. o pensr..men o o prei:l en e, que con-
trsp:::5to ao toa, compet!n io á-}U:-lln decidir ât~finitiv~
monte qu~l do11 dcu11 f60!&mcntc.s deva prev_f<leoé:r.:. 

c DS.:.jUl as "Yê que O. oampo da DOTa dehber8Ç2:0 da 
asseu1bléa fiM oircumscripto. o:t l!evem permaneoer 
as idéa3 co!l:i las no se a p:-f·jecto, ou serem·lhes tut
stituBa~~ &~ quo o p~csid:nte apre!ent:. Não ~. [Ois, 
lioit:.> á asse:nblé11 n~m intercalar cnt.ã<l no pro)eeto 

:. ' 1' • • a 
modifica~ÕJ3 proFo>tc.s pele presidente, rele1tan o on-

.drt. 14 do proj1cto. tras. No primeiro c1ao ella. iniciaria, o que EÓ t:m 
lugar na fo!'m~çib do prt.j~oto, que te~ de peEs:\r p~r 

c E~tst!le o acto addicional, no art. 15, qu.E", negada tr,.s dúcu&&~l!) aegu'la~ o nrt. 11 § l do acto ~:dd~-
• sancç'io a um projeoto de lai, terá e!te r;ujt'ito r- n1re~ ctonn.t, e ser zujeilo á &aDcçiio. No a~gundo1 FOde:.-
discuasão, da cortãr o pellllamen.to do presidontd, e ad.optar 

c A indeterminação destt:s duas nltimaa palnns tem apon:.s mo3i':icações de ptqut•no &lcaDoe, desprezads.s 
d&do lugar á duvHa: se, no oaso figurado, àe,.e o pro· e.; d., ve:rda !eira impcrtlnoia, cu alterar o systtma. 
leoto paasar por uma 56 discUiifã:J, ou ter as tres dot:r· di.S icéas pela sca ds<li~açã:>1 tornaria. llquell•3 rensa• 
minad.t:s. em regra ~cr~l. no § 1• do art. 11. mento iocJtnpleto e deft:it~Loeo. E, se 11:~0 poasiveia 

c O art. 1·.1 do proJ::cto decide a queatã:> pelo eegninte casos em q ·te a aàopção de a1gnma, mas niio de 
mo.:o : n ' d e mod"-' o • o a 

< A.e p-:;.h:vraa _ novs diecu~dio _do 8 ,t, 15 d'l ll.Oto est'ltl c.ouaequ~ncias, por "'era arem e~bio idéas separr.aaa, 
c addicional querem dizer que a &ssemblén provincial ee~M e:z:cGp~õell nlo dovcm nlterar a regra, e tê . .n. reme-
<1 deliberará de novo> sobro 0 obl:otl) am umn ~ó di~ous. dio no chtho da asscmbléa de rencvnr o pr Je..:to. e 
c aiio. ~ a ree' nta-lo á sane ão oont' n i o o nu ento o a re&trtc· 

ção que j;:!lgsr neJf!:ssarics p!i.ra melhou ·!o . • 
AA C(l:Il:Ii.is~õ:s achão c:;to. imtcrpretação njustada • D.J daaa or•lfns di:- tinc~::s sii<J, porém, os motnc:s 

com o pe:1ss.monto da lei. pelos qu::tes pó io 0 pr~siientil d~ yroviucia denegu a 
~o p::e:::~ito do citado~ I · do art. H é destine.do a rtJ- sanc•.li l: dllltes trli.ta 0 aato e.ddtclO,?l>~ separa~amente 

~ar n ge:1ernlidade dos casos, e funda-ao n~ nece!si- nos r.rt11• u e 16. Uns ref~rem Ee a s1mplcs m:o~ve-
ãai!e d: ser .2m ex1>minados e elu~id::.doa c>m detença, nier.o\:.\ das disfo~içõ~3 c·m relação aos. int~r~·s~es 
oelma c roflexi:~ o' objectos B·lbro que tenhão do le- da prcvincin~ 0~ outrca a .,:; 03&0S cx?ress~mant!3. :m.e:.clo· 
gi~lar M assomb!éa~ provio.ci!les. Para fstu z:ESi:n prc- nados no d;to 11rt. 16, isto á, de o!leDn acs. a~r!;tcs ~e 
ca:lerem entcn..ie'J. o le,1;hh:.dcr eercm in(}i;,p2nssvds alguma outra provinciR, n trnta:!oa e á oonih~n~çao. Na 
tres dhcu:sões !obro cad~ proje~tl. primeira bypothesf!, a :;s:ei!lbléa r ' r,olve dc5mt:vamPnt~ 

c No a::t. 15 t:nta-<e,porém, de um caso esp~cia1; tio a quest.:io peles d•jns t~rços dcs Totos, o ~ }ll'OJecto te:· 
é a matcti'l i!o projo~to,já dhcltida e VJta:la p~r aquE:lle n:1-se eífectiv:;m:JntEl z,.;1, sem e:nbargo de Jul~o contrar_!o 
modo, qu9 tern da rer DOva::nente di!C'lti-~a, mo.1 t6- do presBr,nte; n:1 H'guu '!a

7 
propon·!ora n 1opu~r.ç~o 

me::.te as rgz.15es pehs qu<:<?s o tJrcsidente ck pro'liacia deste p:-ovi,o~iamente, Sca"Jdo susptn >n a pubhcBç<~o 
lhe nebCtt sano,·ão. E como a dis~u·a~, nsdm limitada da lei r.té resolll~i? d~ a~:emb~éa gerr.l. 
aes pentes ds ãiEc;,reancia, nib dfe:o~e a m esma ciffi.. « Est:> distinoção f.ma~:':!ental, csta~~!e :: ida,pe~o ac~o 
oulda~e r.o::n a meama !mJ;lJttll.aoia da quo veru 1>0bro addicio1.:al, qun:nto :l ::::1ntureza dcs mtt.:vo.~ da c~negeç a~ 
um ::e~nmpt J quo pela. pnmeira T~z o em to:lc a su4 do ssnc,.ã:> c q::an~o sos e!l""itos das to ~c to conforme a 
Ext~nrã> vai nt:'r confidora ~o, uso se deve cnt.Jndcr no· ~atcgcr;~ ~ qt:." Fer:.,:;oem cs quo Jho &er<e~ de bnse, 
cu;ari~tmea.te aomprehcndidl Cit'3 cato n:t. ge!4cralidr.do tr&z om:; conaeqaenci:t lcgica. E' que, qur:.:1do ~ sa::c-

~~~~~~ti~-~S~?~~~-i~ç!ã~'~n~n~t~u~i~o~r~:~c~e~u~a~n~'~e~r~a~H~c~n~~~l~~~i~I.LC~e~t~ro~t~e~j~u~r~~~~~~ã~o~é~a~'i~r~~d~e~~~nm pRj!ctO per ~gtiV3 "~~cnus 
fl11po1111o . não f 6 " tJI:la, co :!ia t~mbe:n á. outr~. d:1:; ~u~a ~ l · 

c Ora t~nic~o no élito art. 15 cst:!bolf:cido simple3- tsgori!!e, a regra, p~la q~::.al a as;cmb~ea. é o .-l'Jg'ioa, 
mente quo o projo::tl) não sanciou;tdo a reonv!aio eeja Ee r c::olver medi Ec-ar 0 'rr:O'lm<:> proJ ~cto ! a alte-
eubcettido á no11a dilcur11lo , não é Ecito ~ubor.:1illar ra-lo em todas as p1utes indic:da3 _P•·lo prcs1dent·:>, ~õ 
etta dhpoAição e3pccial a uma regra, á qaal expressa- t~m l'-pplic"-çà? ao t'onj!l::cto ci:s mct1v~s ~l.c ~ada ee~!~te 
mente a !oi 2. não suj~iton, cujos motivJe lhB :.::o 6io scp::Ndarnente, Dão ac! da &mb~:s rn~t~hcctame-.e . 
&p()liO!veis. Tanto a letra como o espírito da lei jas- Adm, 11 ~ a aGsemblóa oblitero:.r co:mp!etc.m,.ot~ t?dt.!! aJ 
tifiet~, pois, a. intellig~noia, que em ~::.ma fÓ di&ou3· àiepo!ições do proj :cto impagnadas p•h pretnae1.:te, 
são d~v3 n &na:nbléa. d~liberar 1obr3 o rrojcctJ r~ea- por so ootn?rC?hcn1~rom em algans dos ca;;cs ~o ~rt 1~. 
mdt>. póde sust~Jlt&-lo no mesmo t eClí)O, tol qu~l qus::.t :> . ~ 

&~- 15 do projec•o. outras àisposiçõss Ál! qu~es ttií? tive: ~q~ell~ lU!HD!l l"J 
pot julga-h~ e -.6 in<:~r.·nn\ente} a ptounc:a •• ~ cla_::o q~~· 

« Tr~ol.n4o ~ oaao de &e:- ~:ab:meiti.ioa nova di!cwsiio ceuan<io neste caso a razãe da regrs, a dl!tíDcçao f: r :.a 
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m~!lt;m-na e-e: Eeusjuücslio:.ite;. c:mfor.:r.e o ponsan::en
to que s õictcn. 

c No s3::tti~·J d~; r:uõ~s e:s:pe:J.clidliE p~l.:;.s oom~i~~õea 
~s qn•lCS :c~~ p·~rece:::-: vn·:L.-!dr:ts, .; int'ilrpretsda are~ 
fétida · cii.õ; o>içi:o do ~:ctv a::.diciousl ~:l s:;guiote artigo 
(15) à o pr: j~ c:o: 

c A <l:ns:. la do t.rt. 15 do !,ct> 2iél.'c'oP?.l rc fôl:' 
c a"'·-~pt.! <: t · .. qna ,ou mo::c1 '!C' a-a z:o H•utido à as razões 
-c: pelo pr:r:dt!:· t~ a!bg3.:1R~, cb>ta :'. q·Je s! ssern~léa ?::o
c< viucialmGrii ~i~ue o prc.j <'Ct:•, a ll:lo eer para o.:-::J.forr.aa
a lo- e!.::. tnd.:... ctu ~s :::;õ·s Jo :n·e:.:;icl~ n :_~ r1!l 1)rc-vincia.. 

<< ~ ·~ p-:>r ;n c pri H<l<.·n:a ne;·:~:: a sa:;c:ao . unr.:mdo
c s::.:ao '!Il~~mo t -::!'\ : o !":O ~.;-t. 15 c no nrt. lô do R.:ltorr.d.di
c cio:llil. \-Ú ~ ~ a ss><!:.lblé!l pr0vin :ia17 l:ediffc:,ndo O 
a prvj"'c:o no tect : d::~ usi r<>zõ.:s dri'lo:>.Ua.; do art. 16, 
c reeuvic·lo a;) p;,~i 1o:1te n::. fó:n;s. c p::ra cs cffdt()S ~o 
c ll.It. J6. lO 

Arl. 16 do prcjtclo. 

c Tem dd~ obj:ct:~ ce cuvi.d'i se o direito de de
negu a aaneçlio, conferi-lo a:J prc!iiente ds pro,in
cia no :ut. 15 do actQ addioions.l, p6.le B6r exercido 
não z.ó n'l o~aaaiã'l de ser-lhe aprase:1tado o J>rojecto 

et · • · , 1n seg11::J.• a vez, n 
segu;nte csa·J: qual!di), rcenv!ado este ao presidente 
pe!a ~&&sembléa, dt!pt.'is de non dis~usaão, D(IS t~rmos 
do dito nrt. 15, -para Oi etl'eit.oa do art. 19, entend~r 
entã:> o pre<ilcn~o que o wtsm'J JSruj•cto se acha com-
preheuuiio e'!Il algu n do~ oa6os do art. 16. 

c A interprettção duda no art~ 16 do prJjocto á dia
pod;ão ·sobre que versa_a du'fid.a é a aeguiuta : 

. . 
c nddioionnl, n2o pó:ie o preaid.ente de provincia rlloon
c eilerar o prcj~cto, quando lhe á reenviado, p:;ra re-
• cusar·lbe a Eauoçã? por mot:v.Ja de duvid•s do art.lõ.~ 

c Parece ás commisaõe J que·.eJta intelligenoia é con
forme ao ea,?iri:o da 1 i. 

c Se o r-eto 2ddicional n9:o dec!ara exprasamente que 
o direito de den~gar a sanoção, de quo trata o citsdo 
art 16. só pó h ser exeroido, qua1quor que soja a eepecie 
d.:1s motives em que Fe fund3, quando pela primeira vez 
é apre~ent11do o prc.j~cto de lei ao presidente, tambim · 
de nenhum~ de su~ diaposiçlhs ae r óio inferir que a . .. .. . . , . . . ". 

O art. \6, rcfe1iado-1ie a certos motivos especiaea sobre 
os qone~ l 6 i~ baeo~~r-:se a denrgnçiio da sancçloi n'ida 
cetermiua ÚC.:!rCa do tempc> em quo 0 tCtO deve ~;er 
pl't\ticado1 te:mpll já f:x:Qdo em termM g·uaes no ar-
tigo ant~rior; o seu fim nniOQ é decl•rar o ofl'eito 
exttR.or.ii:lario que, em tal or.eo, terá aqueUa dil
negação: -o da au~palll:io da lei 7 se pela asrembléa fô: 
sW!t~ntadn ec:n a.ltsrnçio, doar.ttendiia a impugnação 
do pr s'dente. 

-c: Ao c! pirit') dillei rcpo.gne a intelli6encia amp:i-,tira 
neste I<E$\Il:'.ptO. 0 UUCiti) d<J flin~Çi:O que O aoto addi
c:O~IJ co:J.O)den nos presidentes de província é de 11$ tu
reu e~;x-cid e restrict \. Se C: te el!teode não dever da· 
la p::>r es:a!' OI:'l dt>s~:c~ordo cc.m G as·embMa sobre & 
:or.t~d:1 C. o pro~e;:to de lei, c um ;no lllc d~clarr.-lo, ex· 
ll<'n·:ln as ra2.v!s l m quo e a fun -ia, no prazo perempto
rio C.u d -z •Ha'!; s a;ee:nbléa delib : :."t robre os motives 
.;:a i il ?~;!ZB1Ç;{CI, o por deu~ t~:-çcs d::.s vutoe de rcu1 
::J.embroF, f e c~:; t.ão julg:t procede::ttes 1 sor.teata o seu 
rroj• ct J o o rr:cr.\'is. taL <;u~l to pr: eid.<!ct~ . Ei~ o pro· 
CH5c u~:~<> cõt•.b :ltcid·l para :er ob.,crvaào eem distinc
.;5e~ c c::&:; •):>•. õ ·•;;. A d:ffe~~,;uç-n dos m?tivos :n~noi(lna
dc5 nos ,,rts. 1.5 o l5 infla.;, ~6:nente s=bl'a os effcitos 
.~s .l~ne.z::. çh du t ::.ncção : Ee aqu.dlcs !J rcf.:rcm a int~-
r _t~· · e · • , •· • • en 
E \'Jntr•i~ d~ 10;scmblé>l; se pertcnce::n á or.le>n doa 
r:omco.2oJ r.o art. 113, é IH•je:to o p:·r.j~c~ CilSf'Cnsiva
~'""'t' i. d<Ci.!ã'J ch asa•m'>léa p:ilrel. A denegBção de 
tll.!l'l~f. 1 nr.o p6le t.;~ lug~:-, p~rt1:1t~, seuiio qu'Ulio o 
p:-oj•!c~~ é npres~nt . .d.o p.:~:o. rr:mcira vez ao prcsident~ 
c.il: pr?vi!~·~!a. 

Ar:. 17 d~ p-c·jfcto. 

c Ex·6:aio o li.c~o ad.~icicna1, no art.15,-dous tcr
çvs dos vot:~s dos mexn b~o~ da r.!~em.bié!,-para o 6m 
~ c;ut~ 1o0 refere ~ mC!I'!IlO :;.rt1go, :la~ deolan re 
lt!f~ -.~ t41~~~· tso C;)ntadoe em relaçi? ao numero 

G.os membrcs pre~er.tls :1a assembléa, ou ao numero total 
dos qM a cornpoem. 

< Têm sido o;nte:ld.iiss aqndlas pall\vr;:a em ambos 
estes senti los. ' 

c O proj.;cto as interpreta do seguinte modo no art. 17: 
c Os dous torços de wtos dcJ quo trsh o art. 15 do 

c ~<ct~ sdlL:iollal são <>a m 
< .éa. )> 

c Pc!!S;o Rs commisr.õ;s que é esta a ic.telligenoia 
c~nfJrme ao pensamento ds. loi. 

G A. rim<:L.::. r" :i 
se dciuz do P!incipio-quc para. s.s d:!liberaçõ ·s dos 
cor?CB ccll~ctivoe só &c d::ve attender nos vetes doa 
m;mbros pr..:~eat.s- wta ab1tntiurn accre1cunt prtlm.• 
libu$. E:>t9 principio regula t, d :s 0:1 casos, sahoe uni
camente ~ que forem cxcaptur..doa por dispOfiçio 
<i:z:pre,s~; _portant(l, não declarando o cita:lo art. 15 qa.e 
em rd~ÇilO ao numero to!.al d~s memb:os d3 qtie se· 
eompu ;r a aas3mb!éa devem ser ccntados os dous 
terços de votos, não se podem dt!iX~r de e!ltender êstas 
palanu em harmonia com aquelle principio, üto é, 
sigo.ific~n:Jo q:1e oa dcua t:lrços aã~ doa membros pre
scnte.a reunidos em nume.-o legal para ha.ver se~ão _ 

c 1n 1 en01.8 CJ:Il ma i. a oon&l oração os 
resultados que da contrsria oo seguilião. Se, na hn~
theae o. q~e&\l r<ferem aa palaYra~controvarias, f.Ó pndeeae 
ser tomada a deliberação por doua. terços de votos oont&· 
dos na rwu do numero totld doa membros aa asaembUa, 
raras vezes eats coc.seguiria &ustentar smt opjnião oo.ntra 
a do presidante da pro'rinoia. Com . effeito, . da ndo-18 
sempre a fal~ de cc:mparooimen~ . ~e · membl'Os nu 

1 . ~ 
que os rB!tan~s, embora em mui grande maioria, não 
oc.mpletassam oa deus terços, por 11qnelle modo oom
putf1d, a. Viria dahi não Eó o abs~rdo de ser impediu 
frequentemente a asaembléa do le\'&r por diante o -seu 
pens~omento pela· oppo$ição de uma io~ignificantissima 
minoria, m.;s ninda a consequencia de prenleoer·. quaai 
sempre, por tal motivo, a opinião do presidente da pro
vin.cia sobre a da ·asaembléa, o ~ue repugna ao eapirito 
do aoto addicional.-In ombi~ua ooce lrgil ea poliul acci
pientlG ui 1i9tt.i{.catio 911e21 eitio C4rel, et qVGe r.ti gtren(fa 
ap!ior ed. 

c O r.oto addicional (art.l3, parte2') cstatue, q_u;nto 
ás leia relr.tiva'l aos obj 1otos de intcrem mlllllcipal, 
eomprchentlidoa nos §§ 4', 6' e 6 do art. lO, e aos 
twu::ilptoa menoion.ado~ no>§§ 1•, 6", r e 9• do art. 11, 
o eeguinte: -c: Sarã:> decretadas pelas me2mas aseem
bléaa eem depende1cia. da sancçiio dos pmidentes de 
provincis. :10 

« Tl!m ~oiJ.' objt'cto do duv.id-1, ee, quando lh~s são 
enviadas aquellas leizl, oorze acs presi~~ntos o de"er da 
mancia-l.:s p-ablicar; aiuda ou o n.:lho se oontenhão d!spo
eições que lhes não sejão prc. .. p:ie.s o pcrtcnção á ca-dem aa.a 
que s:io snjeitas á. r:anoção. 

c En~endem as commi&Sõ~s quo !a cit•.das palavras do 
acto a.ddioionalse não pOde fu sentiio tão lato, que 
nbranJa e&t3 o~Eo. 

«A isenção da.·aanoção,estabcleoida n respeito das leia 
do Cj_UC eo trata, impo:ta certamente o direito indepcn
d·~ntc e a::nplo das aesembléa;, de c;isporem cozo julga· 
rc::n cçmve:.iente sobro os 'bj~c:oa a que cs;aa leia 
ciev~::o ref,·rir se, e conscgttiutemont~ o d~vcr CO"l'"la
ti\·o Joa pr .... ide::tt!s de proviu h àa n:11nda·les p· .. blicar, 
~,?3lq;~r <rv:. liej'\ O S~t! juizo~. re.sp~it~ C~ :!US CO:l'V6• 

.. .. .. . .... . -
UEs:n:.b!{as; neete c::.Eo, do r:: <'i ) o~tr.tuido no an. 19 para· 
aa leis q'1e careca::; de aa~cç:!o, isto é, de or2c::J.~rem. elh.a 
proorias a pu!llicsç.ão pclo1 rc~pectivos pr~siJentca, 
quaado os de proTin.ds. deixo:: em de.cumptlr o sc.u de1'er 
no prAZIJ de dez dias. 

< !-1&!! é n pplica.l'Gl e2tr. d;:,utrina Ú5 lo ia qne, tendo po: 
mnteria p:-incipal algum d.;r; objeotos mcacionndoanca 
referi--:.cs p11 ::gupb.ol!. contiveriQ tcdatill dispcs'çi5e. 
estr&n.h&.P, Euj~:itaa por ena Mtn:eza á aancção'l Eia .a 
qu'.!&t.~:>. 

c O r.cto adii::.:onal cstab-o.l~ce como regra a int4rven
ç~o doa preaident;,:s na .formação das leis pelo es:oreioio 
do ~rei~ o da 'anoção e da enspen~oã'; e, por exc.epção, 
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isenta desta intervenção tquellaa que •ersio sobre certos 
e cieterll'li:1a:ios objeoto!!. Ora, se a. disposição, cujo 
Inotivo é u:t~a exoepção do principio garat, de'e ser 
restriata ao oaso especiallnenta mencionado (ra:c•plio 
/irmat regulam ,·n caribur non ta:c1ptif; tt&Ctplio e1t 
o~tricti4.rim<B interpreklticr..i4), segn~·se qt1e a dispo&içio 
da 2• parte do oitaio art. 13 oomprehende sómente as 

cipio de sua elaboração: em caeo nenbum S5 leis aca
badas, já sanocionacias e em execução. A euspensão d' 
leis nestas condições é attribnição de natureza dive~a: 
não p6de competir á autoridade executiva sem tirar-se
lhes u seu caracter essencial; é prerogath-a do poder 
qt;e as faz. 

lei& cu. ·?.s dia osi õea te c· • • 
aos aaaumptoa especificados, e deixa, portanto, de ser 
applic:nel áquellU que <Y.1ntê.11, de enTolb com estas 
disposições, ontr-'!1 àe natureza diTcrea, q::~.e neoeasitã;;, 
da sanoção e u' r:ã? erdem a sua naturezP. 

c A interpretaçio que. de t.ecordo com s11 razões ex-
. , . t'jeoto á cüsposição ê:o art. 24 

~ 3• do aeto add..ici;;nal, entendem, pois, as commie!ões 
ser a verdadeira. 

ao arem ne lis inseri . Sab.in.do, pois, por este facto 
do caso da exoepção, despem,ae ts.cs leia do aeu earse- c Em um projec!:o ele lei podem achar-se r(nniàas as 
ter especial, e,e:1trando na regra ge:al,o presidente da àisposiçõe3 que u preEiilente julgue convenientes á prc-
proTincia assume o seu dirGito de dar· lhes ou negar-lhes vlnoia, o:~trns que se achem comprehendidas em algans 
a a&Doçiio. e de sua~nder-l!::tea a publioação, DOI! termos dos casos especiEcnàcs no art. 16 do aeto acldicional. 
dos arts. 15 c 16, como ás leie ordi~arifUI, a ouja cate• Se, n -g,.da a sancção ao prCijeoto por causadas ultimas 
goria fi~árão pert!ncendo. disposíçó<::s, fôr pela essembl4a pro"Vineial reen~ado tal 

c Além disto, a intelllgencia contraria não ~6 &utori- qual ao pr~ide:1te, póde elle E-xercer, quanto a estas 
aaria o abuso de annoliarexn as aesembléaa por ~qaelle aócnents, o direito, que lhe dá o § 3• do art. 24 do aoto 
meio uma i!l:lportante atttibuição dos presidentes de addiaional, de suspender a publicaçÃo, lll.andando ao 
provincia, legislando proprio jur• sobre aa~umptoa em n::~ :mo tempo exeontar o projecto naa oa.tnu partes rt 
que a .nncçio ~ ~o;taição eaesnoial da f?rmação da lei, < Diversos p-:-esidentes de proTinoia têlll-se ·u1 do 

. 1 s s r - o roo er por ee mo o, an •&e no 
n.has, inieridas nu leis de que se trata, podem estar oitldo § dJ art. 21. 
em algum dcs caaoa do dito art . 16; e Ee, nestes oasos, c Entendem sa oomaú.sBõea que não é adtnisaivel eeta 
o aoto aadi~onal nlo consente <J.UO te exoootem aa leia inttl:igencia. 
oràinarlM, apezar de s • - • • em como, 
votação du aasembléas por dons terçc:s, como pc.deria. quanto á sene~ão, &a doa arts. 14, 15 e 16, referem 6e á 
ter o pensamento de permittir qae, ia.quinada.a det.tea lei em sua integTide.de 11 não a diepoaiçõea separadas. El-
meamos vioiol!, tive~om efreito ~ aquellaa ~por.içõe~, las n!io ~dmlt~em, J?Oitanto, a distinoção em qae ee baaêa 

J 
do presidente da provincia' fôra tolerar a infraoçiio de c E se entrar-se na aprecitlção da ruio da lei, vê-fe 
um prinoipio importante, e male. de coneequenoiaa gra. que tal distincção é injuetifioa•el. 
vi11simu gara te respeitar uxn abuse, e talvez uma fr&nde. ~Ao presidente de provinoia foi dado o direito de 

c Achao as commiss1Ses, á vista das ra~õea ::tne acabão su9peneer em oaEoa determinad<la a. publicação das leia, 
ele expender, bem fundada a segninte interpretação dada OO!llo meio só de impeclir os abutoa e exc~oa au as-
pelo art. 18 elo pro~cto: aembléaa em prejuízo doa intereasea geraea. O exexcioio 

c Incumbe ao J>residento da provinoia publicar ta desta attribuição iria porém xnuito Blém do seu fim, eo 
c leia e resoluçõ~a de que trata a 2• parte ao art. 13 do ao prer.idente fo115e dado separar as dispo!içõea de uma 
~ acto addieional, r;alvo sempre 0 remedio eatabeleoido mesma lei, e dlll ex< cação a umas e não a outras. De~-
c no final do art. 19. ligando as&im BllliB parte• componente.~, poderia trans-

e Abrangendo, porém, esaaa leia e reeolnçõ.!ll, ob- f~rma-1•, ~ d"!-lh:h~;vo ca~otl?r ; o que equivale I! le· 
c jeotoa não aomprehendidoa na exGií~-~~~t:.-l~,...---l~~~at.c...S~~~~ru~.pa;rig~~al?.;~.h.ui~c.qJ:lO....ll(lL-_ _ 
c procederá o presiaente nos termos dos arts. 15 e 16. • aeu exeroiaio faoilmentl H pratiouião, e doa qut.es 

rersultarião a eonfueão entre a.a duaa ditrcrentes autori• 
.trc. 19 do .,ro'J"Icto. dades pro'Tinciaes e o fa.lses.mento do ~ystema do act.o 

r addici<>nal. 
c Ttm muitas vezes 08 preaidt-ntea de pro,iaoia exer- c O incon"Vemente que pôde trazer a suapemio da lei 

cido ern cuoa não permitUdoa e por modo improprio a tola, por privar a prorinoia de medidas ukia que por-
attribuiçlio que lhes é conferida pelo art. 24 ~ 3• do aoto ventura ndla se oontenhão, além de ser de mnito me-
a~di~ionsl, d 3 fuspendor a ptlblioaçã~J das leis pro- nor importanoia que r.queUes, póle ser remediado, 
Vlll:uaes. reprodozindo·sB essu moe1ida1 em noTa lei. 

c Sem attendt~rem á' palavras do moamo art.iJZ;O, nca c As commiseõea fi", portanto, de parecer que"é ftm· 
casos e pela fórma marcados nos arts. 15 0 16, r.â quaea d.a.da na letra e no espirito da. hi a interprl)taçii() dada 
limitão aqoella attribuição, tê:n so julga!lo autori&&doa ao art. 20 do projeoto: 
a suspender leis já asnc~icnsda'J o as pnblioadas iade- c A attribuição quo pelo art ~4 a 3• do ac~o addi· 
p~ndentemente de sano~ nos termcs do art. 13. A c cionál c m:p ato ao pre~idente da provincia não póde 
improoed9noia de tal intelUgencia resulta da combina- c ser exercida l!cbre parto Eó:nente do projt~oto de Lei.~ 
ção destes doai! artigos com sqnelle • 
. c Refere-se_!> art. 15. ao caso em que, negando o pre- Art. 21 do projeclo. 

e1deute sanoçao ao proJeCt<> qne lho é apresentado, por 
entender que não oonvam ~:.oa intoreeecs u pr:ivincia, c O art. 21 do projeeto, rcforinào se ás t t>guintes 
volta 06t!l á llSsembléa para aer enbmettido á nova ois- pabvrns do nrt 19 do noto addicionsl: c (}. presidente 
cuseão. Ha, porto.nto, em coneeqnen ::.ia de.to f.ll!to, dará on negará a JS1:'ncçio no prazo d>J dez dias, e, não 
s'l.spsnsio de sua publicação, até que eoj4 rcenriGdo ao o faz·3ndo, ticsrá entendido que a deu. Neste c&so .... a 
presidente, adoptado tul qusl, ou modificado no sentido sesembléa provincial a mandará publicar . ..• » declara 
das ra:õe> que tiver aUegalo. qu~, só de pois de decorrido o p_razo_ do ditt, r.rt. 19 ~óie 

• , 111 o nega a a ea a neso:!l or enar u 1 ~ et. 
~anoção, por algum dos ru.otivo3 es~cciücados no mesmo • Pói.o parecer d.~eoeeeesatia esta declaração á ~ista 
artigo, é o projeoto reanviado no pr~:i,bnt<J S(lm. mod.i- do ~:entido cl&r" que otrerccem aqu~llas pali..Vttl!. Com 
ficaçã,. E , c::mo cabo então a c.;te o direit) ~c leva-lo efl't it:>, aem manifesta -v:olação do preoeito que ellas 
ao e mhc~im.cnto à o govomo e da at.scmb:él g~mes, ha itnpoom , não pôde a !l&sembléa; durante a sesErio, man. 
auspeus:to de aua publicação r.té d !Cisã') d~stea po- dsr faZ<! r a publioaçiio de qne ee trata antt s de tstar 
deres. findo o prazo a que se referGI!l· Mas . tem-~e lev•n-

< E!s os dous casos ao~ q:1aos o ci ta<io ll:rt. 21 § 3• tado a duTids.: ~e, no o:so de nao ro aonar alllda soa-
limita a att:t ibuiçãJ dos presidentes do província. do bado este prazo, quando ence:rar-se a sessão, f6de a 
euspenaerezn leis. :l.!s~mbtéa ordenar que, logo q:J.e eUe S! aompLe~r, se 

c Este artigo ref~re-.:e, portanto, aos projectoa de lei ::l.io tiTer Eido d::.d.a. ou negada e. ~ancçao ao proJe~to, 
sujeitos àeancção, on por sua natnreza, ou por conterem seja eate publicado pelo seu prcs1dentc. E eifeetlv&-
sccidelltalmente diepoaiçv~s qne carecem della, no prin- xnente assim têm pratica:lo algumas aesembléaa. 

IO~O V 13 
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~ Enten~. u oo~. do mesmo modo qu o 
projeo~• que_ uta mte!Jigeneia· Dão é .a~vel. AI 
palavris c!O e1taclo art: 19 do aoto ad.diclCmal euppoem 
que o presidente: da provinoia deiu de cumprir o seu 
de<rer, 11Chand.o-se reunida ti. assemb1éa, e dá então a 
eata o-.aimto de mandar publicar a lei, aaigundo-a 
o re etivo residente. E' um aoto ue elli ro ria 

e<re p~tioar, Yen a omasão, e nio autcrisar 
por pre~n~o, danio uma··especie de delegação ao seu 
presidente. Só na sessão proxima cabe á arse~blés, na 
hypotàese Bgma~a, usar do aen dir6ito. 

' A Jlltd!igtnc\a f::ttensna em qo.e se tem fundeao a 
pratica referi.:ia é, portanto, repollida pelo sentido na
tural da disposição da lei. 

.(rt. 22 do proie'tO. 

«No art. 22 e ultimo o proiecto ee~tabelaoe duas CÜJ• 
posil(ões .· coJn e fim de p;e,.enir gravea ineon-.enie:nt~e 
pratlc~ .a que daria lugi.ir a .execução .1:ig(;ro~ de suss 
die.F()Ii~ea. 

c Pela pnmeira, que já f$ra adoptqda no art. s· da 
lei de 12 ele Maio de 1840, determina que as. leia pro-

e· . op m erpre çao a em teus ar tgos 
não se)ntenderlõ r~vogadal. p~la promulgação da lei, 
ee:J:e expreBBamente o sejão por aetoa do P9der 
le · tivo ~l. 

· • a , a com-
millslSes jnlgão-ee di.!.pens&claa dó a jmti~oare.tn. 

c: P~ 'IE..gunà,& nao a6 ae ;mantêm oe 1a:poatoa esta
beleoicl~ naa rer. ~ o~ento rov.i.I:.cial o mDDioipal, 

.. ·. . ·- . . . ' -bem se penmtte quo se]ao repeti oa emquan.to um& 
lei geral ,não fixar. detixüti'rllmeJ;)te quaes os impostos 
pertencentes á renda geral ~ Imperio. 

~ Auim, estabeleqendo, no dito ar~. 3" o . verdadeiro 
prinoipJ.o ác~roa elo imporbinte 868Umpto a que sere
fere, e· ~b~~ ã ; agpaYaÇão dos mala pro1'enientea 
de sua. ;~o-, tmta ao m811Do: tempo o prcfll!ldo 
ab&lo e,. confuaão que . no sptema financeiro d.u pra-
1'inciaà. pzoduziria a sua applioação aos impostos exiJ. 
tentea,-pnde _ps.-te dos quaes.teria .de ser supprlmida. 
A'lei~ que ane regular definitivalw!nte a materia, 
cabe eatabelecer ~~~i~ . · 
já tiverão cÇ.CS.iião de tratar d!lte objeoto quando se 
occupárão oom Q mencionado ·art. i" dO projeoto. 

c Li:nitando-se as eommi&ões ás oonaidersçõea expen· 
didas, a: cujo -.desenvolvimento dará lugar a c1iscn8.Eão, 
ooncluem que o projeeto deve ser ocnvertido em lei do 
Eetado.-F~cuto .4:ugu.~to tÜ .4guiGr.-L . .J.. clcl 'Sil11a 
Nunu--Jo'6.o llendtde .llmtida..-M. F. CorrltJ.-J. J. 
%'~1irtJ Junior.-F~ BüiltÚ·io S. tÜ SGtt..rcJ.:. 

c A uáembléa geral decreta: 
c Art. 1: A attribuiçio que compete áa asaembléaa 

· p-ovinciaes pelo art. lO§ l" do acto add.ioional refere
se ã fixação a .. circumaoripções territoriaes segunio as 
condições estabelecidas nu leis ~eraes de org:mieação 
oil'il, jndioilllia e eoolesiaatioa do Imr.erio. 

'!: Art. 2. • Para o exerci cio da dtr1buição conferida. 
ia 8Biembléas proviJ:~ciaes pelo art. lO§ 1• do acto addi
cicnal, é necessaria a audionoia do prclad.o diocesano no 
que pertence [á ereação, auppressão o al.;eração das di
visas das pa.o~aa. 

c Art. 3." As palaYras do art lO § s· do aoto addi
~ional. com)UlnJo qGI tlttl (imJ!cstos) ~nlfo prtju~i~u~m ,u 

I 

crearem·se impostos provinoiaes ou municipaes, qae 
recáião sobre materia já tribntàd.a por lei geral. 

«Art. 4.• A attribnição oonfcrida ás ru;se:znbléas pro
"rinci!les pelo art. 10 ~ 5" do aoto dllieional enTol•e o 
direito de dísiguarem por qual dos juizes, o oommum 
ou o privati'fo doa feitca da 12zenda naoion,l, deYem ser 
prooessadas executivamente e decidid&s as causas da 
fazenda -pro'fincial, gundadas. porém, u formalidades 
ests.beleo1das pelas leia ~eraes. 

c Art. 5.• Na attribn1~o co:~ferida ss IUIIlembléae pro· 
vi!lciaes de legislar sobte oa ss~umpto! mencionados nos 
~§ 2·, s·, 6·, 7•, s· e 11 do art . 10 do acto addioional 
comprehende ee a faculdade: 

c §l..• DeoomminarpeD!II•d.m~~,u.em%ela~ 
aos ditos asaumptos; ·-

c § 2. • De estabelecer o pl'Qoeaso e a eon;l_eeteneia do11 
fanoeionerios pro'rineülea para conhecimento e deeiaã<t 
das questõ~:r .administrativas, uho semp~;e o rj:CIUIIO 
para o presidente du provineia. · . . . - . . . 
11 du aoto ad~eional :não comprthendc quanto aos 
eDlpregos,.oujas tnncções eão ro.ll&tivas a ·objeo.tos.sobre 
os q?a~ as aesemblé.•s proviuoiaes não pO~!m legis~ar, 
o duc1to ; 

c § 1·. De alterar-lhes o nnmero, qua:nd9 !ôr este 
essencial á orgs.nisação; · 

c 2·. De annexar os que forem Eeparados por lei 
geral ou 'fioe "'feraa; 

c § 3 ·. De tornar privativos cs cfiicioa de jtatiça • 
~Art. 7: No ex<lroioio.iia attdbuição que lhes perten

ce pelo art. lO § 9" do acto addioionaJ... devem u ~sem
bl~aB provinciaes gu!Lrdar as cllipoeiçõ~• das leis geraes 
concernentes lis e!paaiea de priaãl), · natnreza clu pena,s 
e %11Cdo de reu cnmprin:ento. 

c Azt_ S _ • Em ~rtude da. t.ttri.buiçio conferida pelo 
art. ll § ~ do aoto addioio:W em as UBeiXlbléaa 
provmciaes: · 

« § 1.• Legial.at aobre e. otsf.Di!a9io, clistincti-voa e 
disciplina da for~ policial.; 

.• · oio ~ preencher o mucero 
fixado de praças, respeitado o preceito do art. 36 da 
oon~>titliição. · · 

c .Art. 9. • O proceuo · demia~o e .aaspenslo co1 

art. 11 1: 7• o aotO addioion· e arts. 4.•, ·r1- e 6• ô.t. lei 
de 12· de Maio de 1840 deve ter: eEttbeleeiclo ·po1 lei 
geral. · · 

c Art. 10. Nas.: attribuiçõe1 das usembl~as . pro'fin
clat,, -fixadu uoa arts. lO e 11 clo·aoto· adaii:ioliàl, uão 
.,. inclue o· direito : · · · · 

: " § L• De le~ sobre aasumptoa ,especlabnente 
oonoernentea á in.dnatri.a, sabe. a couQe&&ió de f&"rorea 
tendentes á 1111& promoçlo ~· desen•olvime~to ;. 

c § 2: De óonceder pri'tD.egioa que nãO se refiriio es
triotamente aos · cbj~tos :seoi!i.caaos no ~ 8" do' men
·onado. art.. lO, e aem ~.uiz::g de CJU:&uquer:·obras ou 

emprezes que pertenoerem á ·admúlistracio' ~ral. do 
&!iado: - · · 
c.~· 11. A palavra impom,llo do ~· 12 do ~ato 

GOmo a de umas para outral promcnaa do: Imperio. 
c Art. 12. Incluem-se na prohibiçlo do art. 12 do 

&ato ad.d.ici.ow, ·para a. el'eitca decl.áraclos no art. 16; 
oe projectos que importarem derogaçio de lei geral 
(art. 1~ da lei de 12 de Maio. àe 1840). 

c Art. 13. ~ pala'r!'a ~<PtCcionará do art: 16 do aoto 
aclclicioRal significa que o projecto de lei, reeJniado ao 
presi !ente em qualquer daa iuas hypotheaea no mesmo 
artigo figa.radal, de•e aor pubijoado·e mandado .exeou-
tar nos termc.a elo a.rt. 18. · 

c Art. 14. As palavras no"a diiCfl.lllfo do art. 16 do 
~cto addicioual querem cli%er que a usembléa p~ovincial 
dalibamrá de ncYo sobre o objtoto em uma IIÓ diaaussão. 

c Art. 16. A clausula do art. 16 elo aoto addicional, 
11 for Gtlop#a.do tal qual, ou fYI()diflca.lo no 8entatlo dt:t 
ra;~u p1lo pr111'd:nt1 alügadtu, obsta a que a uaombléa 
protrinciel modifqne o projecto, a não 6er para con· 
forma-lo em tudo oom as razões do presidente c1n pro-
1'incia. 

c Se, porém, o presidente nrgnr :1 sancção ftxndan-
o-~: ao m r.mo t:m.po no . e no , o ao 

addicional, p6de a asaembléa provil'!cial, r-odificando 
o projeoto no sentido du razões deduzidas do art. 16, 
reenvia-I o ao presidente na f6rma e para os atreitos do 
ait. 16. 

« Art- 16- Denegllda a sancção no caso dG art. 15 elo 
acto addicional, não. -p6~e o preE:idente ,. da pro~cia 
reeonaiderar o pro3~cto, ~-nando lhe for reenVIado, 
pa!'a recusar-lhe a sancção pvr motivos deduzidos do 
art 16. 

< Art- 17. Os dou(terços de q ue tra:a o art. 15 do 
acto adiicion6l Llio elos membros preeentcs W' IWO:n· 
blé:l. 

< Art. 18. Incumbe ao presidente da prov!uoia pu.. 
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blics.r as leis e i'esolu~s de'que tra.ta a 2• parte à.o art. 
13 do acto ad-3ioio.aal, salvo sempre o remedio est~be· 
lecido .no final ckart. 19. 

c Abrangendo, porém, eil!fl.S leia e resdaçõ~s CJbjec
toa nãc comprehendidos na. exeepçiio do art. 13, prooe
:er~ o presidente nos termos dos.arts.'l5 e 16. 

c Art. 19.' A f~caldade cor.tfarida s.o r:~·a 
prOVJnOlS no JU't. 2l§ 3" do C.Cto o.ddi»iiJnd não é tp· 
plioavel a leie e resolns.ões j 4 saccion:l~S!, ce::n M men
cionadas nn excerção de axt. 13. 

« Art. 2v. A :1ttzibui ão uo elo Art. !H 3" do 
o a lClO · ccmptte ao preei ente · provinci.a 

niio pó de aer fX~rcida Sllbre parte t6m,!lte do Frojecto 
de lei. 

c Art. 21. Só depoia à.e decorrido o prazo do t.rt. 19 
do acto ndiiioiorral ~de t> assembréa provincial ord~nar 
'a publicação da. le1,· c~mo dispõe o .tina! do meemo 

·artigo. 
c Art. 22. As leis provinoiaes rxiatentcs, oppost~UJ 

á i:lterpr~taçil d2da nos. B.lt;gos .-precedentes, nio se 
entend~ur-revogadaii pela pron:ilgaç~o desta lei sem que 
expressamente o sejão por actos do poder legül.>tivo 
geral. . 

• • - r • 

' I 
lti; ~ .f'mnaiva ú :lefs dp ·orÇamento provincial· e mu-

. :ni~ipa1, nas~qtràea 'poàe~ ~er repa~ioa ~ itiip~atos jú. 
eXJsteo!es ·oontl'_!l-a1iou.ttiritt_à~:meac:roartJgo, :~mqo.anto 

U-M; J;uaa•··:t.i:lj·~qcle '~ibm9io ·,·o ·a ~uerl· 
' meuQ) 4õ ·sr~ . .Araujo ·Lima•6 diapenu.d~ ·a ~reaeio 

para ·entrar hoje em uma t6 discraJato.·o·projecto com 
~qne OCI~I18'ctvgtÜlltiJ-pllfeCGt: . . . 

·;c Fôi preimite ·a oom.icla!iiQ·ãe pdtlslÍà! e ordtmaàoa' o 
nq118Jimento · cio · Dr. Jnão ·:de oCsrVI&lho ; :Q,rnandea 
Vieira, jrüz de direito aa·comarc~ de Alagôaa,,Pildindo 
os. orl~doa !lõle ~•,c!>~fi~, a~cm~ ~ 1~ ae Maio 

ria:entti . e 'c!Oóimientos. que 'o:'ili!tr11em, 'à oommi&ão 
"TCrilicoü·. o eegamt«f: . 

c A~u~1lo'mâgietiailo.! &e~do ~a coml':rca de Ite.pi· 

Rio Grand~ do'Sru;fôrdeereto êle s de Abril de 1864. Em 
· ofticio de 6 48 Ma1o coma.unioon o vice preaiêlente do 

Maranhão 11.0 intere&8:tdo ~u11 ,remo9ão, ·de&ignallào-lhe 
~o.atro meUla {>IU'Á asstlplir o exeróicio .da nova·o~maroa. 
Em 16 de Mato respondeu o magistrntlo remov1do q::~e 

· ficava lnteirado. · . ,. 
<Nio'bouténte com apro'fincia emqüetitihade &errir, 

por ll!'r _de ~llm~ antipatlü~o á. a~a sau~e, ~quelle j~iz 
de dzrexto, aoeztando, ·o~mo lhe cumpns, a remoçao, 
podio ao mesmo tetn~o a tevogaçã.o dells.1 em rtqueri
mento que ~·-subir · á preii811'ça do governo imperial, 
dat:ldo de 1 a~ Junho. 

~ ~útlo deaatRnaid'o e&te-rrqu~rim~1 'foi !o magis
trado~ àeolaraclo «valso ~onleoretc de 20 ae Agosto, 
posto quo ·faltai11e CMiina ci!!_-um_' mez p!lfa se 'OOlll pletarem 
o!l qua:ro meze.s q~e hu1ao ~do·tuarcsabs1 a cantar de 
16 de Maio, ps.ra que o r~mo,ido esso.lllisse a vara à.e 
direito da1CO'!nard& 11o Rif1-Granae·lftb ·~ut 

c Julgando ae ofi'e!ldido em 11eus direjtos, o jui::: de 
clitoito rot~u: em ·-~ uerime!itci r«nte o overno 
ir:oper!aloontrà .to '~60l'éto de 2() ~ e A~de.to,.que ·cr deo~· 
r.á.ra 'ln'alllo; · :F1oou,: po~m, S:?rti ijgeztó o seu ·rcquen· 
n:e::1to, que t9m a data. d.., 1• d.e Olltubro. 

c Com uma Ml1acidade mf,,t;~,.el, et'gundo o direito 
inconter.tnvel de q_te se snpnnh~ acompanhado, paqio 
"i:1da nquslh DNgistrnclo ao goveruo imperial c:n 16 de 
Fevereiro de 1866, o p:lg:tlllento doa ordcúedos q_u91 a 
stli "Ter, -lhe C{)&npetião. 

"' ·Em 9 ae Mw.rço dv mesmo armo, re30rreu elle a esta 
auguata''etmara pare C!Ue llle mand~ pagrn- os ordena· 
clotl metido;. Remett.~.ã:t-ee ·OJpapeUI. ao geverno plf& 
aererir:;oomb ~llllendeasvo qru?ol ih& :não ffli fáVornel. 

• Em 29 de Agosto de 1868 reqa.erou aiDi& &quelle 

99 

ma~iatraào ao g~vemo Tmperial ~ pagamento de l!ell! 
ord.enaacs, ·~ciêlml:!do razões no111s. 

« Otfeniido oom o a::to do governo qae· o 'dec1arára 
avcl.so, privau.do de v~~tsge-ns .Pe?miiariaà:e q.e ~t.igui
dade, o ~e!J-Czonado J ;IZ fie dile1to reclamou pa:ante o 
supre~o t!1b~nal roa ~<nt':~da:ie' que 1h,; 'fói côntac!a 

« Ape~ar ~o expcstot !?e~ccmo da in(o;mação lavora
val do dHec~or da secçao de lO do Setembro de '1868 
fci~ i~de~~riaa 8 pretenç:ão .. ~o magistrado' por aesp:i-Oh~ 

.... . .. 
« N·J~m~n~~;diri~eo-~e o jcii de d.ircit~ a eLtà !.ngttsta 

cn::nnra lD.SlStindo pelo pagamento de seus ordenados. 
c Do que Soa Ex pendido l't!Stl.ltio dous faotos éapitaes 

que do ; inão to :la a mataria: ' 

~ 1. • O mngiatraiio foi ·decl.Grado 'avuLio ~m 2o-deAgos
to de 1864, antes d~ se comPletarem os 4 mezes mar
cados para apresentar·Ee na nova oomaraa, o8 quaes, a 
contar de 16 de M;.i~ tefinduiiof; lião a 20· de Agosto, 
mas a 16 de Sctem~ra. E' ,pois ~anif~sto . qne, por 
facto menos re~l~r do governo, . na o -pqdi& Eet cl;l.e prl
vaao ae 8ell8 ordenados, como o não foi de suá anti

. •· ~ . · • • · · · 1 ô-1 . o.~ ac r-
aão de 19 do Dezembro de 186~1 ··proferido pelo supre
mo tribanal de jo&t~ya • 

. « 2;• · Lendo·ae. o iicl!paahaéló moti~o do l:liiÍü&terio . . . .. ' 

remoçao, 1mpo~ va u o ·a:aae1 çao colD&l"OL aem 
:. cala Cl~na~mte. ,Indeferiaae-o .. golerno..a .. pr~nçio, e a 

16-de. Setembro cu 20 . 4ias ele pois, fosse o x::u~gistrac!o 
c!colarado avulso se não se apresentasse em a'lia.Ool;llarca. 

c .A' :thta do ·e%p_csto, parece a ooinm.~ão 'âer de 
jtUti'ça qne · ~e au'torlSe o psg~~to dos . or~~Da:!oa 
daqueUe ·magiat!adó, a contar de 16 de Muo .ae 186t, 
em qu.e t9vo eonheci.mf:nto d.e aun remoÇ?\o aa · oó'maroa 
de Itspicnrumirim, no M>~ranhiio, .,_té '21 de .hnh.o de 
l856• em q:e teve ~x'!rofoio ~comarca de AJ...gôas;que 
l'le foi ·deHgnacla. N~stea termos offerece· á oamara a 
~:eguinte resolução : 
. c A. M!embléa geral resolve: 

' c A1t. 1.• O govorn, é ·antorilado a mandar· pa~ar ao 
·, juiz de direito ~- ~omuca 'io AlAgô&'!J, Jcão. de C~I!a
lho ·Fern&ndes •V16ira, os olden&dot que lho~mp1:ao, 
a contar de 16 de Mai., d.~i 1861 a.-21 de Jtlllhl) de lf66. 

c Âit. '-." Rcvogi'il·&e u diapor.~õJSem· oontrario. 
« Paõço da camara, · 17 de Setembro do 1870.-.j_raujo 
. " 

P&~IÕEI .A. DJVERSOS. 

Um se, julgã~s3 objecto de deliberaçio, e são ã:is
po:~a:tdoli da i~p~Cb&âo a requvi~eato _do . Sr. Po~~e7a 
-pa.n. e~tra:em hale ·em uma 116 diwu~tao, os pl'~J~c;.c:s 
com que oonolu'em 01 seguintEs 'pareceree: 

« A commiuão de pensões e orde1iados, tendo exs.
miando a cópia do decreto de U de Setembro de 18~0. 

-que oonoede ~ma' pemio •· :0. Brazilia · Augulta Cha.,ea 
~telt o1 6 de parecer quo se adopte 'Ueguiilté projeoto: 
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c A asaembláa geral resolve; 
c Art. 1: E' appro?&da a pecsão de 1:0001 annual, 

concedida por decreto de 14 de Setempro de 1870, a 
D . Brazilia A'D~Wita Chs.vea Botelho, viuva de cirur
giio-n:6r de br1gada do commwão Jo11quim Antonio 
de Oliveira Botelho, fallcciâ.o em coneequen~ia de mo-

----.-l~tias a~quirid . 
c Art. 2 .• Esta. pemão será psga da datn do respec • 

tiTo decreto. 
c: Art. s: Revogio-se as dispoelçG.;s em contrario. 
c Swla das ocmmiaõ88, em 17 de Setembro de 1876. 

-A. O. Gomtl d1 Cclltro_- .4. S. Carmiro da Cunha. ~ 

c A commissão de pemõea e crdenadcs, tendo e::u• 
minado a cópia to decreto de 6 do Eetembro de 1870, 
que rectifica o engano baTido na pensão concedida ao 
cabo de esquadra do }" CJrpo prOVliOriO de CavaJlaria da 
guarda nacion:ll do Rio-Grande do Sul, Jcsá Lourenço 
de Vasoonoelloa, é de parecer que Ee adopt' o seguinte 
projeoto: 

c A aseembléa geral reeolve: 

ORDEM DO DIA. 

ISE:CÇ::i.O DE J>DtEITOô DE IMPOB.T.AÇÃ.O. 

Entrão succer&ivamente em discussão, e são approva· 
aaa sem debate e envi • - : 
m1ssao e re fcção, as emendu do Eenado á~ proposi
ções desta camara. Evbre !c;eDção de direitos para o ma
terial das empretas de trilhos urbanos do Recife e 
de Olinda. 

ALl"ORRIA. A.05 ESCIU.VOS DA. NJ.ÇÃO E!ll t;SOFllt'CTO Á 
CORÔA.. 

Prooede·se:á votação do projecto,encerr&do em l"dis
cnssão, declarando que os esornos da nro ção em uso· 
fruoto á corôl podem ser nlfoniadoa pela casa itr.pa
rial, independente da indemnisação, e passa á 2.• dis
omeAo. 

DISPENSA. D.U I.EIJ J)E A!llOnTIZAt:ÃO. 

c Art. 1 .• A pemão de ~00 ra. diarios, concedida 
por deortto de 13 de No-.embio de 1869 e aporcvada Prcceac-:e á vete ã · do, encer· 

11 °1:_ ~-: Esta pensão suá paga da data. do res~ea- O Sa. Cnuz M&.cru.no pede clispensr. de inter<ticio para 
· entrar já o projeoto em a• discuseão; e nella entrando, 

\ivo decreto, sem prejuizo do meio soldo que por lti é adaptado pata &ubir á sancção im e:ial. 
poaa O)mpetir á agraciada. 

. ogao-se u pomç es em contrario. 
« Sala das oommi&r,õ~a, em 19 de Setembro do 18'70. 

-A. O. Gom11 d• C(Utro.-A. S. Carneiro da Cunha. » 
c A co:nmi&ão de pensões e ordenados, tmc!o exami .. 

nado a copia do decreto de 1~ de Setembro de 18'70, 
q_ne conoeiie uma pensão ao eapitão hol:oratio do exer
CltO ADgelo Carlos de Abreu, é de parecer q~e se 
adopte o seguinte projecto: 

c A ~ssembléa geral resohe : 
c Art. 1. • E' ar provada a. penaio da 608 monaaes, 

concedida, por decreto de 14 de Setembro do 1870, ao 
cG.pit.ão honorario do exercito Allgelo Cailoa do Abreu. 

c Art. 2. • Esta pen&ão será paga da data do rea· 
reetivo decreto. 

c Art. 3. • Revogão-se F.B dispoaições em eon~rario. 
«Sala dae oommiHões, em 17 de Setembro de 1870.

&. O. Gome• lU Callro.-..4.. S . Carneiro 4G Cu"hG· ~ 
Lê -se, e á remettido á oommillllã" de juttiça civil, a 

requ"rimento do seu autor, o acguinte projecto : 
f "O: 

c Art. 1 ." E' permittiao instituir h~rddra qualq ::cr 
irmr.ndade ou cc.rporaçiio destinada a f.n! de caridade 
ou benefioencia. 

c Os bens de rai:t 886im adquiridos serão alheados no 
prazo de Eeis me2.es contados de ena entrega, e o aeu 
p:oduoto convertido em apolioes intran~feriTeis da di· 
Tida publica, a~lvo os que tiverem cs fina espeoiaea indi· 
oados D& lei n. 1.225 de 20 do Agosto de 1864, obtida a 
licença de que trata a mesma lei. 

c Art. 2. • Ficão revogada!! aa ciiapofi.v:s em con
trt.rio. 

c Ssla das sellõt:s, em 19 de Setembro <!e 1870.-Jfa· 
n~tl F. CorrltJ. ?> 

PENSÕES .A. DIVERSOS. 

Procede-se succoesivan:ente á vctação dos projeotos 
em 1" discueEão, que ficárão encerrad<ie n& ulti:r.a sessão, 
concedendo di"ersas pe:mõos, e paseão á 2• sem debate. 

O Sl\. PoaTEU.~ pede para que os projec~cs entrem 
logo em 2• e após em 3" disouseão; ao qne am1uindo a 
oamara. aio todos spprovacl·s, adoftldos e remettidos 
á oommi11ão de redaoQiio. 

'ai:JOB.!IIA HlD!CIA.RU. 

Prooede-so á Totaçií.o dos artigos aaditivcs offerecidoa 
á reforma j udicinria, e são todos r c-j ~itadcs. 

A l?roposta usim emendada ó adaptada e enviadaá 
oommtEaão de redacção. 

PEri!!ÕES t PAG.\'MZ,TOS DJt Oll'DE!U'DO. 

Entriio em uniea àiacuseão sncceasivan:ente os proje· 
ctoa que forão lidos no expediente, e Eão todos appro· 
Tados e remettidoa á oommissíio ele reàacção. 

I'Rl\' JLEGJO A F. WI~D.B:AN&E!'I. 

Entra em 1• direus.ão, que a req_uerimento à.o Sr. Lao· 
nel de Alencar &e considera umca, e é apJ?rovaao e 
remettido á commicaiio de redacç~o, o. proJecto 9-ue 
appro-.a o decreto qne conce~eu pn~eg1o a Fr~nc110o 
Win~hauacn p&ra introducçao ?O pau de mac'!Uoas de 
sua invenção destinadas a refngerar o ar atm~spàe
rico e tebaint a temperatc.ra nu casas, fa.btlCr.& e 
naTics. 
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LlCB!!IÇA. AO BA.CaAJ!.J:L A. J. J'. G.U.JLIG~. 

Entra em 1" disoutsão, que a reqnerimento co Sr. 
Barros Barreto se considera unioa, e é apprcvaào e re
mettido á c:~mci!são de redacçã?, o projecto autcrillando 
o governo a conceder seia mezes de licença eom todos os 
seus venciment's ao bacbarel A!ltonio José Fausto 

arr1ga, maJor re ~~rma o o exercito c seoret~10 
scol" central, para tratar de sua saude. 

.APO!ENTADOB.U. A. L. J DE Ct.li.VALBO. 

Entra em 1• disctWão, que a tcqn~limento do Sr. 
J1.1aé Calmon se considera. unias, e é s;pr-rovado sem 
debate e l6J:et.tido ll commiaaão d"' redacçíio, o pr"jecto 
qa.e aa.torisa o governo a conceder "posentndoria a Luiz 
José de Car"alho, inspeotor dos alnmnos do externato 
do imperial oollegio da Pedro Il, com o ordenado que 
lhe competir. 

ll'EJ)IJCÇÃO DB DXVID.L. 

• E:n1ra em 1• disctatão, que a requerimento do 
Sr. Dionysio MsrtillB Ee consiaera nnioa, e é approvado, 

. . - - . ' . -zindo a l:OOOS meu~sl :\8 prestações de 3:0008 qu.e 
a Thomu Pedreira Jeremoabo forão coMedidas pela 
reo.ebedoria do theaonro, em -virtu-ie da reaoluçiio legis• 

fazenia na.oional a quar.tia de 27:632S537 ~ ilivida 
a que fcc.a. (/bri5;9.do como fiadcr de Jo:é de Cerqueira 
Lin::a e Ew lllfl & C. 

- ' J • ec disoussão, a seguinte emenda~ 
c No projeoto n. 243 deste anno, em vez àa p1.1lavra 

-mensal-leia-se- annual- e em Tez das tala.vras 
-reoebod.oria do theaouro-aiga· se-tribu 11al ·do the• 
ouro.-Cardo1o de !lenue~.-Ptreiro da S1lt'a. • 

O Sr. Barros Barrt!tc ~ -Sr pl'esidente, ea igo.o
rava que o ptojecto quErV. Ex acaba de snbmetter á dis
cussão aohava te na ordem do dia; não fiz por oonee
quencia zobre e'ta ques~ão estado de natureza nlguma ; 
mas, vendo que t:e trata da oonoesEão de uma moratoria. 
o vendo ainda quo se approvou oo este ro·eoto 
1vease uma s uou~Eao. en quero &o mQno:s que a gnm 

dcs nobres min.istros se p:onunoiem a respeito, que 
ori~ntetn a votação. 

O nejlocio é sério: tr!'tll.·so de crnoeder uma mora-
· o ae1 se a qusn :1 e 

70; ooosooo .•. 
Vozes: -DJ 27:0008000. 
O l::ia. Buaoi BuatTO :-. do 27:0008 ao Sr. Ge

remoabo. O projeoto manda que as prestaçüJS de 3:000/1 
mensaes a que eetá obrigado eese senhor para com a 
fazend~ sejão zeduzidcs a l:OOOI, e já ba urr:n cme:oda 
que manda que as prctt:lçõcs, em v.:z de merual, sejão 
annual. Oh r aonde Ys:mos ter com isto' t 

Entez:d.i quo dt~via chamnr a attençfo da cun sobre 
esta q•lE&tiio; foi s6mento para ieto que pedi n palavra. 
(Apoiado•.) 

o Sr. Dlonyslo lllarthu• ' - Sr. freaidente, o 
projecto em discusaão não trata de ooDced3r uma mors.
toria, como dísac o nobre de put&.do pelo provincia da Per
.nacbuco que o impugnou; trata apcna5 de reduzir a 
preataçio de! 3:000S a J.ooos. No projtoto ha,ia. n pa
la.,ra.-mmrGZ-, mas era cng~no de rcdaoção~ porqu" 
o Sr. commondador Thoma P~dreira pap;1n·a. em virtudo 
de decüão an crior de~:ta camr.ra 3:000 ~nnuacs. N-
podia, poit'lnto, a reduoçãJ eer maior do que ~ quantia 
primitiva. 

E' acbr11 ibto que vers& a emenda. 
E>ta divida hi prov~"niente <i.e uma fiança que este 

.;enhor prestou á fazec.da public\\ por um negocillnte 
ing~ez Ew .. ns que quebrou naB,..hia, da:1do :oo thceouro 
o prejuizn de maia de lOO:OOOS, do3 quaes o Sr. 'i homaz 
Pe:reirs já pagou oitenta e tantos oont:>s de réis. Ea.se 
cidadão, é um honrado c pr,;stimoso l~<vrad~r que nestes 
ultimoa IL!lnos tem diffi::ilment~ po:lido t~:zGr face a 
soas compr.>mias"s ooxn a fa:z:~nds, por isao q.ue a mo
l~atia da canaa tem derrotado os t~us cana'Y1aea. 

Nc:J~a ea~do de eouaa11, cllo pedio ao oor_po legisla· 

ti To, não que lhe fosse perdoado inteirament~ o png&
~ento que f,zia, mas para ~u' fcase reduzida a presta· 
çao que. p<>gs_ 2nnusl::z;.er.t~ da 3:000S a l:ocos. Com 
est~ al~ztril !lao t:óde perder a fsz.enda, ccElo seJia tal
Tez armca.ca, não dtendendo ás razões aprese:l.tr:dns 
pelo supphc~n~o. Accrescc que o psreceraa coml::lissão 
de Í<lZenda, o ~s iuformt>. ões da rts·' • ' · 

J el:ouro nacicnat ?cão fa..,.craveis ao Sr. Geremo~ bo, 
e que t:~te c:id.adi'ic;> é um dos la"Yraàores que maiores 
benefiC108 tem ÍCitO á lnvour& ca proYi::cis, qut-r me
lho:t:a:ndo os system<s dJ trabl\lbo da terra ucr iAtro-

s ~ppare os para o a nco o asaucar, 
qu.or tcnt:lndo ensaios de colonisação Con~id.er~, portan
to, C!c equidadc o qll;} ellc pede, e voto p<llo prc.j~cto 
apr Hentndo. 

O SI\. PAULINO D'li: ~ouzA. fsz r.lgumas observaçõ1~. 
· P.rooedenco·ee á votsçiio, é approvado o pr(lj•Kt', com 
a emenda; e se:1do adop!ad.o, vai á commis ã? de re-
dil.oção. -

NATUBALISAÇÕES. 

~ntr a eml" disansú'io, (lu e a r~querimento do Sr. C ar-
s ne1 era utuca, o p:r..'Jec.o autori-

t:ando o governo n crncader carta do n&t:lralieaçüo de 
cidadão bn12ileiro 20 subdito pJrtnguez J~Jcé Uno do 
Couto Janior. 

em mesa, t.no 1 as, apo1a se, e entrãc conju:octn
D!enta em discul&ão, Bl! seguintes emenàs: 

c Igual fr..vor aos iubditos portogue:z:es Francisco 
Ant~:oio, mestre do 2' cl.~e!e do cor o de ofli ·aes -
rzn euoa a arma:a, e Jce1 Martins Piedade o Fran
cisco José Ferreüa Meciel, negociantes, te\identes no 
Rio .a~ Jan9ir?, c Augw;toA Joe.é Vieira, de profissão 
mant1ma, reudente n(st:o. cottQ.-M. F. C~rrê". » 

c Faça-se e:don,iva a dis.r-csição do prcjecto ao subdi
to italiano pndre Decio Augusto Che!alo, rorBente e 
empregado como vignrio encommcndado na pr.:.vinci& 
de S. Paulo.- Carnezro da Cur.ha. :~o 

'· c Igual fav~r a Leopcldino Wioh1 subdito oriental, 
residente no Ei? de Jo.neiro.-.lkrgu Montei: o :~o 

c Igual !a ver ao s~;bdi~t' portn~ue~ Antr ~io Jos!i L?u-

c Igual fBvor se con::oda :;o subdito portugue::: João 
de Oliv<:irn, de occupcçã J malitims, re~Hente no Brs7.il. 

c Iga::l favor scjll concedido ao subdito portugr~ez 
Francisco E'toves de Paiva1 rc~idente n~ BrnzillJ.:o 25 
anno~.-Mrllo M'rc.et. > 

c Igual ~avor eo s.:bdito po1·tt:gu€z Fz:õncieco Pereira 
Coelho, maritiz:;o, residente na pr.>vincia do Rio G.:.:ande 
do Sul.-.lf. F. C<.rre·a . ,. 

c Eettlld.n so o mesmo fa-,or a Bernardino Jcsé da 
Brito, -p:n·tugutz, nntnre.l do Br• ga, solteiro, de idade 
de 4.0 4QQ.;s1 residente !lO Rio de Janeiro, piOfiEEiiD ma
ritima.-C. Menàu d1 .. Hmeida. ,. 

c Igual fsvor a JJiio Fe:rnandes de MaUos Lim&1 

portugu!:r1 de 40 annca, casado, reridente no Braz.il ha 
20 snnoa.-B.r!)t.J Monltiro. > 

c !?;nr.l /;1vor a Manoel Martins de Frritas, maritim<", 
naturdl d" Iths.-Tcrceirl\1 re:,id-=nta ne&ti\ c6Ite.-Cr'll:: 
MachG:fo. > 

Ninguem pzdindo a pal:ovra. c fOn:lo-Ee a votos o 
ro'eoto é n rovado cem t\d>.s s.s emendas c tetX.et-

tido á commietão ce tE:dac~·ão. 

O SJ!. 1• ~EcnETA.BIO p~de urgencia para serem lidu 
e cliscn\õic'al diversas redac;ões que vzerão ã mesa; o 
que Ee d coi 1indo pela affinnntiva, liio lidas e approva· 
das se segoin~es : 

c: .A. usemblé~ g .:rf>l resolve : 
c: .Art. 1. • E' o governo aut~rieaào para concei!er 

isençiio de dit~!tos de L:::: portaçã~ para todo o mate~ial 
o coll:buetivel QS emprtZil de tn:hcs u:banç,s, Eel\'lda. 
por machinas looomot~vHs, da cidade do Reaife -pan. 
a de Olinda, na prv-nncia de Pernambuco, na fórma 
da cond!çá= 34. do ros?eetrvo contrato, devendo o g~· 
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T~r!l.v, Eohre· re?resent:çiio do empre:z.nrio, determinar 
cs obje.ctrs a que tiVi:!r de conceder :1 isenç5.o. 

c Art. 2. • ~ão revog<.clss as dispcsiçõ~ em con
tr:.rio. 

< Sala das com-r;j rsõee, em )9 2.e Seten:.b:o de 18';0. 
- :' 01é CalmGn -Cat~did;, J:! endet d1 .t1lmtida. - Con êa 
d• Oli::1ira. ~ 

c A usemWéa geral reeol.\'8 : 
• Art. I.• E• appro-..aao o deoreto n. 4,681 de 24 de 

Agosto de 1870 1 que ocnoedeu privileJ(io -a Franclaoo 
Wini hsusen para introducção ·11o pa.iz "de maclü.nas do 
sua invenção ciestiaadas a refrigerar o -lir atmoapherioo 
e Iebsixar a tei1';>eratura n&s casas, fabrioaa e nc.vios. 

~ • ç - • . - on-
< A .~;.ssemblé:; geral resohe : trario. 
ft A:rt 1 • E' o goterno r.utorisado p~ra coneodGr c Sala d ' s commis.õdS , em 19 de Setembro de 1870. 

isc~ .. :::c c.~ · dird'os da importnçã·J acs c:arri~, c:irrcs e -C. Jflndes de Almtida. -José Calmon.-Cotréa dt-Oli-
y -~~~~~~~~~&a~---+--~o~ir~a~»~----------------------------------------a"CCS>"r:cs dcs m~~ · -

~:stabe~Ecimc:lt0 do ~yet~ ::: a dd eatris da f.:rro, e que 
é e:np::-czario J c: é H <lntiquts Trindad~, na. cid».de do 
R :cife, c?.pital eis pro,·incia de Perne.ml>Uco. 

< Art 2." s:;o revcg'\d.as as disposições e;n contrario. 
c Sala das oomi!lis ü:s, em I-9 de Sete:nbro de 18':0. 

-José Clamon.- c. Meradu de .dlmeidr:a.- Corrêa de 
Oliceira. • 

< A ns!e!l' blés. geral resolve : 

< A assembléa geral rest~lve : 
< b..rt. 1.• E' o governo autorisado ·para conceder 

a-poaantadoria a Luiz JoJá de Carvalho, inepeotcr doa 
alumnoe do E-xternato do imperial oolltgio de Pedro II1 
com ordenado que lhe competir. 

Cl A.It. 2 ." Revegio·ae aa dispo~içõa! em contrario. 
< Sala das oommi86õ~a, em 19 de Setembro de 18'70. 

-Joai Calmon.-C. M1ndu de Almtilla.-Corrêa d1 Oli• 
c A ~t. 1.• São~approv.r.daa u seguintes pe!18õas dit-

ri&s concedidas por decretos da 31 de Agc-sto de 1870, c A Ufiombléa gerali!IIOlve: 
a 8fl ber: a.e 600 .r a. r o 2• .sar~e~~ do 2S" c~rpo de c nceier seil 

• mezea de licença oom todos os seua vencimento. ao 
600 rs. ao cabo de esquadra do 24• corpo de cavallaria bachartllAntonio José Faàa~ GarrigaJmajoneformado 
da gu:uda nta~jonnl do Ric-Grandõ do SUl Joiio Bernar· do exercito e ~ecretario da eaoala oentral, pau. tu.tar 
clino da Silva, aoa anspeçadu, do fõ• carpo à.e "olun- de aua aaude. 
taries da ~ Eate'á' Caaci:ido da Sil:t-a, do 1" b • c Art 2.• RoYOgio-le a diapoaiçlSea em· oonavio. 
lhio de iufsntarín Jo>ão Manoel de Cana'ho; à.e 400 ra. c Sala:d!UI ~õea, em 19 de Setembro cte '·1870.-
acs 11old:l~ do ccr o policial do Rio-Grande do Snl Coftà&do Yt,.1ts Yl• Alm•ill~.--Jo•i -Ca.lmon.-Gon l:t. df 
Hilario Pereira Fraga, do 31" c:n-po dtn•olontarioa da Oliol\ra . ., 

----'IP'~~ea Manoel Gomet ele~~ 8Anwe; -do 36' clli"tft----1--~~~~~-----------------
JOfá Joaqúim -'Cls. ,Coata., do 40• dito Narciso· An•onio c A- aaemb!éa genl i'l&obe: 
dos Santos, do 13" batlllhão de idmtaria ·!hnoel An- c Art. 1.• Ficão reduzida• a l:(OOS ,por aDJlO as prea-
tonio Rodrig'l.ea, to-io\ invalidrdoa em oombate. taçõea de 3:0008~\le · a Thomu Pedreira-'Géremoabo 

< .A.rt. 2.• &tu pe:l~ õ~a- ae1ão p1gu da data dO& rea- fotão ooneedidaa o-tribuml do theaolirO, 'ebl 'Virtude 
paotivos~ daoret.o.. da nsoluçio 'legit ativa :a.- 702 do 26 d~ Agoato ·a e 1863. 

;c Art. 3: Rev~ão-se aa diapoaiçõH em--aoa*rUio. para .P!lgar á "fazenda na~onal. a ·quantia de_'2?:632S537 
-~ Sal& das commü·oos, em 19 de Setembro de 1870. da cinsda-a 9-oe fioou .~ ao=o ·Sador.Qe José de 

-Ca.nd;d, Jlutcú~> dl 4Zmeidll -Jo1í Ca.lrr.on.-Corrla Cerqoeira Líma-e E1&1U a.c. 
,u O~iC'&ira. ~ ·c Art.-S. • Ficlo •re•opdu •• clilpoliçus era oon-

1 a1 1 uario. 
« A auemb &a g~r reao v" : .c Sala das oommileõea, em ·19 de "Setembro ·de' l870. 

-----....-ctH-A;;rt-;.:.,..· ·;1;..-"...::S;.ii;,o.,;a~p~pr;v;V~.l~da~a~asb,-=ae~gufi;i;inilteiiei.p~~~_,-ri1s~crro:-=n~-L-t--~~~.QilliU-~~s-~mridG.-/~on.--- Oortêo tú 
ceHiaa .-:por c~ret~·• de 6 de &tem:bro de 18 , a Oliwit"a. » 
~bor: < -A araemb~é-1 genl resolve : 

c: PenEÕ:lll -mentõe&: cie 4':i a D. Angela Maria do 
Sacramen~ MoraeA viava .do alferes dD licial < Art. 1." E' o. overno &ntor:iaaào ra mmda 
aa prov1ccl'l. tl .... ; g1pe e tenente. em commúnão An- gar ao JU:U: o 1re1to oomaroa -daa Al:•g6aa, Jol.o de 
to:1io Jo~e a~ Mor:;c~, falleoiao em ,oonsequenoia de Carvalho Fernandes Vieira, ca crdonados que lhe oom-
f.,timento.s re.!tbi·los em combet3i de 4~$ a D. Maria pitão, a c~ntar de 16 de Maio de 186! a 21 •e Julho 
Aculla dJ Mac1do Go:.thrt, mãi do .tenente de volcn- de 1866. 
"rios da !l~tria Eugenio de Maoedo Gonlart, falh- « Att. 2: Retogão se as dispotições em contrario. 
cilo em oJnsl!queacia de Í:lrimento recebido em oom- c Sala dns C:)mmW.õee, em 19 de Setembro "aelS,o.-
bat~; ·do 35f, e em p l'juizo d::~ mtio soldo que pona C. JIIMII dl4lm•idtJ.-J~;ct~lmon.-Corrta de'Oliccira.-. 
lh~ oom?~tir, a D . C>nstu-nt.i::a Jor.quim· Serapião, <A assembléa ·geralreaolve: 
'ri uva do tenente do n:ercito Manot:l Frar.ciaoo Serapião, < Art. 1." E• o geverno autoriDade pa:-a- conceder 
e r ... ii i do 2" c '!etc e 11if ·res em oommisai.o no w· ba· ~ta .de naturalisàção 801 aubclitoa portuguezee Jc&é 
talliiío de -infantaria Gracil.itno Ambroeio Serapião, Lino do Couto -Junior, residente na provin<lia da Pa-
morto 'm comb:.te. rsbyba do Norte: Francisco Pereira Coelho, reeidente 

< Peoeão diaril: de 500 re. 11.~ cabo ê!e uqua.dra do na pro'fincia do Rio-Grande do Sul; Bernarciino Joeé 
50• corpo c!o Tolu:1tarioa da pntria Deolindo ·Ferreira de Brito, Manoel ·MartiDJ de Freitu; Franoieco Este-
de V:;sc::mo3llos. vea de Paiva, João de Oliveira, Francieoo Antonio. José 

< Art. 2." E!:ita& pen~ões ae:ão pagas da data doa Martirs Pi~:d10de, Jcão Feroandes de Mattos Lima, 
H~Lctivcr. àrcrt tos. An~cnio Jcsá Lonren~J Franci6CO Jo&é Ferreira .Maciel, 

c Art. 3. • R~\"ogão-ee aa di&posições em.oonttario. Augosto Jo~á Viei~; ao 0.-iental Leopoldino Wioh, 
c S;;la d•·e co::1ruistões, em 19 de ~et,rnbro de 1870. rebidr:;ute& no U.io de Janeiro i e ao Italiano padro ·Decio 

- Ca.nfido -M~niu dl ~lmeida. - Jo1é Calmon.-Corria Au o Ci:õefalo Te "d • 
ru :l'ma. . » < Art z.• São revog&dae &a disposições em contrArio. 

'é 1 1 c Sala das oommieõea, em 19 de Setembro ele 1870. 
c A. as;~mb1 a gerc. reso v e : c. 11 end#s lU Alrmw.- Jo1é Calmon. -Cem· ia de O l i· 
< Art. 1." E' ap?ro,.t.d& a pen&:io de 36$-menaaea 

cor.oédi;!.a por decreto ds 31 de Ago~to de 187'0 a Joio 
Jos·) Pereir!\ de Az<Jzr.r, ajfares do extinoto 27• ocrpo 
i.e vvb ::t.ari·js dot patria, invalidado em conseq~encia 
cie f,rimcnt:> reo ~ b:do Em cem bate. 

& Ar::. 2.· E6ta p3õllio 6.lrá paga d& data do mesmo 
<:ecrH'). 

c Ar.. 3. • P.evog~o-te as cliaposições em cmt~Ario. 
< ~la d!!s commiA~>õea, em 19 de Setembro de 1870. 

-c. Jlcn~u àc .d.l~i~.-Joai CaJmoa.-corri.J u Oli· 
wiro. • 

~eira. • 
c A a85~mbléa geral resolve: 
« Art. 1. • A pemão de 500 n. diarioa concedida 

por decreto de 13 de No~embro de 1S69 e s:pprc,vada 
pe1o deoreto legialatiTo 11. ·1, 798 de 30 -de JUlho de 
1870, ao cabo de esquadra c!o 1" o~~ pro'fieorio de 
cavallaria da g01ard.a Dacional do Rio-Granie ~o Snl 
Joslo Lonrençc de Vuooncelloa, ·de•e enU:nder-ee como 
conoodida ao cabo de eaqcadra .do aewmo e:wpo João 
Ú)QZeDÇO de 'VutODOellol. 
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c Art. 2. • Esta peDBão~oerá.paga de.de 13 àe No~em. 

bro de ~969, data ela. primeinoonoeer.io. 
« Art. 3. • R6rogão-fe as disposi~ões em C'Jntra:io. 
c: Süs daa commia!õss, .em 15 de Setembro de 1870. 

-C. Mmàn de Almeida..- José Çalm!>n. - Cc'ff'érJ de 
Oli~:eira. •· 

c: A &ssembléa geral resolve: 
c: Att. 1.• ' r.pprovads a Fensão de l:OOOS !!tmual, 

eoncedids por decreto da 14 da Setembro de l8iO a 
D. Braulia.Augusta Cha-ves Bote}ho, vluv~ do cirurgião
mór da brigr.da de commissão Dr. Jo2 uim A:ntoni 

e .lVeua o e o, "' ec1 o em ooneequencia de mo
lestiu adqull-idas ~m campsnba. 

c Art . . 2.• &ta peW!ii.o será psga à a data do rtspeo
tivo decreto. 

c Art. s.· Revog~·Ee na dispoeiçlí2S. em OODhvio. 
« Sala das commissõçs, em 17 da Setemt-ro de 1870. 

-c. Mendl• de J.lm1ià".-Jcté Ca~mon -Corrêa. de Oli-

« A aasembléa gcrnl re.!olve : 
c Art. 1. • E' spprovaaa a pensão de 608 mcmaes, 

conaedià& por a.eoreto de U: de Sete~nbro de 1870 ao 
ca itão hoaorari o · 

c Art. 2. ~ Esta peneão rerá paga da data. do respec
tivo decreto. 

«Art. 3.~ Rnogão-se- aadi&poai~õe' c:m contrario. 
c Sala -du oommiuões e 17 

-C. Jlcnde1 de Almeida, ...... Jc1i Dalm(m.- Corrêa de 
()li11tirt~ • 

c A ceen.b!éa geral resolvo: 
• • .& ~ .. ) • 

oonoedida por: decreto .. de 6 cte Setembro . e 1670, a 
D. Jolia. Eizülia.àe Moraes, mii do capitão do. 4• corpo 
de ca~dotes !!>, cavallo Miguel Ribeiro de ·Moraes, morto 
em combata. 

c Art. 2." Est~ pensão eerá paga. da data. do respec
tivo deoreto, .... m prejl1lzo ,do ltleio eoldo .. qus por.lei 
porea competir á agraciada• . 

c Art. 3: Bovogio-se aa disposições e!n contrario . . 
c Sala .du oommiss<Ses, em. J 9 de Seten bro di! 1870. 

-C. M•l1d11 à1 A.lrruide.- Joci' Calmon.- CQrrta d1 
OlireirA • . ·:. 

n -se no · ngar,propno: 
«A &88embléa geral deoreta: 
c Substituão-'e todos os srtigos da proposta pelos 

eeguintes: 

Dca c.utoriàotl11 ~ dallu'blliluirlJu. 

c .Art. V São oxtinoto3oslagaretde juizesm11niaipaea 
e de orphios da6 coJXlaroaa que forem ~éics de relilção, e 
convertidos em la.g4rea de juiz'3a do direito aquellea 
que o governo julga'l' neaeesarios. 

c Na côrto e nas capitaes em Bahin, Petn31l:!DllCO e 
Maranhão a proved.oria. d.e ca.pollaa e resid11os será de 
Juridioçlio privatiYa. 

c § 1.• Aa varas privativas, inoluidaa .as auditorias 
de guerra e marinha., 'erão annu.al e rucceeaivat::ente 
exeroidas polos juiz~s de direito na or 'em qae fôt cst&
belecida em regulamento, 

cr ~ 2.• Para o. sub~tituição. dos juizes de direito naJJ 
ditas oomiU'oas · ha~cr.á juites. substitutos; cujo numero 

ao e a. a JU es vos. 
c § 3." Os juizes substitutos de qutl trata o -p:m>gr::.

pho preoerente i!erão nomeados pelo gvvarno d\ ntre os 
doutcres cu bachP.reis formados ~m cJireito com dous 
annoa d•3 pr&tica. do fôr:> pelo t::.~nce, e eervh:i.õ por 
qus.tro annoe. 

• § _4." São rP.duzidoJ a trcs cs mprlcntc~ à.c;- _juizee 
munic1paes, dell)ge.<los c tubdelegnica do pd1c:~. em 
cada tern:o ou d~t~:c~o 
a~ 5." Sãoi:lcorr.p :.tiveisoscnr~?sàe j ::iz :r.-.:.~ici pr.l 

c de juiz de pnz ocm os do chefo ne ?01ich, ddcss."'-~s, 
subde:e~do11 e scna ~uppl-:nte!. 

c§ 6.' O• chefe' do pclici~ e<:riio nc-n:c:-.a,~ d'c::tr:~ 

oa magistrados, dotttorea e bMhPreis <em direito que 
UTerem quatro ann~s de prs.tiaa do fôroou deadmi~utta· 
ção, não so:1do cbrigrtoris a aceitaçfo. co cargo. 

c § 7 .• Nos im :ltdimentoa dcs chefes de policiu;el vlr~õ 
as. pesso!!a que fÕrem de!igcs.dss pd<> governo ra tô:te, 
e pelos presidente3 nss ?rovinci&ll, guardecla. te:n!_jre 
que fôr posr.ive:l a ec.ndiçã() rt>lativa a r;·s t-1!cc1ivos. 

;. era em.ca:~a or.ll!o um a pnto o prc.:clo· 
ter publico, p!OfOStO por este Cl appl'OV2do rclo juiz: ê.e 
dirdto da :e~peo~iva C11::C:>:-cs. 

« § 9: Na f:~lta do P.djunto d.o prometer publico, til 
-. - . cidas pc r qu .. lqaer pd!Wa iJaJJe& 

nomeaà.Jl pe!o juiz; da CUlp!\ pare O C~SO CllpOCÍal de 
que ea tratar. 

« Art. 2. • .Aos juites de JlflZJ além das ·suas aatuaes 
attribuiçõe!l1 compete: 

~ ~ 1.• O proce~so e jclgamento doa cri:::nfla de ~ue 
t~ata o nrt. 12 § 7" do coàigo do p'l:'ooe~eo criminr.l. 

c ~ 2.~ A conc·miio co tie:cçtt. 
cs Art. 3_.• Aca j ·lizes municipacs compete: 

< § l. • A formação dá cnlps e pronuncia. em todos 
oa crimea oo~nmux:s, oom.reonrso nece<sario pua o juiz 
de direi~, podendo as partea anasoar, .e juntar doeu
montes ·nos razos·le aes. 

« § 2. • A conoa$aãe elo fiança. 
. < ~ 3. • A exeooção das sente.llÇlll :oriminae.tt doa joize' 

ae direito e dos tribunaea. 
< ~ 4 .• O prooeeso e ul eDJio dos orimc:a, de a e trata 

o at . o e go ptooe6so er1m1n t . oum ati-
•amente com ca juües de paz. 

c ~ 5 • A execução de qnaeequer diligenoiaa orden.du 
pelots juizo~ de direito, quando a estes !ôr pretente algum 
processo. 

c Art. 4: • Aos juizes de direito, tlém dss sua! actuaes · 
attriboições, com pote: 

c: ~ 1, • .A decisão doa recuaol interpostos doa jnizos 
inferiotea. 

c § 2.• O pro"~sso e_ a pronuno~a pos cri?l7s oommnna 
noa tern1os em que nao houver JUIZ munxcspal. 

c 3 • ·a · llB ' te 
~ 1• do codigo. do processo criminal, o-cmulathament-t 
com os j.o.izcs de p~z naa c .mareaa, de que trata o nrt. l" 
desta lei. 

c -t.• O ·ul atnento do crim" de contrabaudo f6ra 
o agrante deh()to. . . • . 
c § 5. · A deoisiío das susp:llÇÕ03 poRtas aos lUIZCG lZl· 

f : riorcs. 
c § 6. · A ccnoeaeão da fiança. 
« Art. 5." Fica e:z.:tínct11 a jurisclicç:lc ~os cbefe! de 

pclioia, delegados e aubdeleg.adoa no que respeita ao 
prooesao e jUlgamento dos~~ de que tratt~ o art. 12 
~,.do c:>aigo do proeeBL'o cnm1nal. . 

< § l." Fic:1 tambem exti~ota a oom.t-etenoln d~·csas 
autoriaades para a prot:UllCla nos orxmca CO:llr:nllns, 
salva aoa chefes .le pollom a f-l.culdatlo do pronunos.ar no 
caso do art. 60 do .regulamento de 31 de Janeiro de 
lSt2. à d li . 

-c § 2. • OJ dolegndcs e . subd.elega O!. e pc .c~a 
ex11cuta.ráõ t~dns aa diligencu1s que os juuea munlCl• 
paes e juizes do direito ordenatem, quando lhes foretn 
presentes oa procceaoa. . 

<Art. 6." Toda! os Ol'imea por ab~ de liberdade. de 
improll8a aarão jcllgadoa pelo jury, runda qu_e_o cmme 
tenba menor pena que a de 6 ~czee lle p:ruao, com 

aeguintes do codigo otiminal. . . 
c Art. 7. • As suspeições poataa aos Jtt2ZD3 de àirQito 

serão decididts: 
<r§ 1.• Nns comar~aa eédco de rclrção, pelo proõi~en-

ta àer.ta. . . d a· .• d 
« § 2." N!:s &c!:lai!i comarca11, felo JtllZ c 1nt.o. a. 

comar-ca maia -.izi!:ba do termo em que se ll!"glllr n 
suepeiçii.o. 

l)a prú~o. 

A t c. • po•.!l ::1: '! (:U",ã <'l do ciispo=to ::.os arts. 132 e < !" . o . .. -
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131 co eodigJ do pro~e:ec crit::!in&l ob=etT.U"-se-ha o 
~>eg-::inte: 

c ~ 1.• Ni~ havan<!o autoridade no lugar e:n que se 
eff.:ctuar a prlsto, o oonãuet~·r npre:ect&rà imme;iata
mente o r~o .íq;;.~}la autcri:lad~ que fiel!.~ mais proxi:na. 

a§ 2 • São comp<'tentcs psra E5to tim cs ch~ffs de 
olic:3 "nileil d direito . u. ' . n. • • 

- --paz, i;el'.lKRdos e snbcebgadoa de policia. Ns fplta oa 
impe :i -:n:nto do Escrhãr". ee.-,iri para ~avtar o compe
tente ~<nto qu11qu~r pessos que slli mesmo !ôr d,sig:lad.a 
e ·c.rs.mc:.ta ~a. 
c~ 3." o.an. o a. pri<ãJ !ôr per delicto a., qne tr:.ta o 

art 12 ~ ;• do co:ligo do processo 01imind, o inspeotcr 
~e q::!!rteirão on I:l.(S:LO o offi:inl do justiça, ou com
man1ante <hi força q::e cffe:tuar a priEãJ, formará o 
autJ de qu~ tnta o art. 132 acima oits.d.o, <1 porá. o réo 
e:n libJr:lc ·!~, Falv.'l a cis?c-siçã:~ do art. 37 da lei de 3 
de Dezel!lbro d~ l8H, o 300 co regulamento do 31 
de Jn:1ei ·o de 18421 intima:::do o me!mO réo qu~ r e apre
sente, no pt·uzo -,ue fôr xn&-:o:;.i!.J, ~ &u~oridudo judid&l_, 
a qllem o dito r.uto !6: remt:tt!do, scb pona de ter 
p::eoe,;s~,.:.o á re,-al.is. 

ct A.r:. 9." O lll.!!.!li&do de p~hiio <eró. pasuJ.o e:n da.-
• • . ~ .. ·t> ~- no ptcso, cg:> ep011 e 

effcctuah n priai?1 um dc·s exemphres do munQ.ado 
com àiJo!aração do dia, hora e lagar ec qua efl'ec~ou 
a prh~:>, e txiglrá que d,o~are no outro ha,·ê -lo reoe-
bidc. re.uucdo se o pre.o, lurar-ac h& auto !lsaigl'la 
pot' dllS.'l testernttnlH!. No;,!I!O mesmo ex')mplar do rr.an· 
d&-lo, o c.tr;:ereiro passr.rá recibo da entrega do preso 
e>~:::l dcohr.r.ção do dia o horB. 

« § 1: Nenhum eareereito reeabet:i ~ 
se:n ordem por eaoripto da a11toridade, "lvo nos casos 
de fbgranta dclioto, e 1:1 quo, por circumstnucie.~ tX
trao~din~riaa, se dê impossibilidade de ser o mcstno 
preso apreõentai<l á autcti 1ade competent~, nus t~rmoa 
.!os pnrngraphos acima. 

< § 2. • A exoewão de flagnnte delicto, a prisão 
snt·:a de ctllpa formada t:6 póde ter lugar nos orimea 
~nfia!!~nilia, por mandado esoripto do juiz oom?etente 
p~ta n for~açlb da culpa; neste csso preoed.erá no 
manda :lo dr~olnração de duas tostetnunh 8 quo jurem 
de 8a:enoi:\ propria, Oll prova a')oum.ental de que :rcsal-

• . - <# 

ção dr!ste coafe68ando o crime. 
« § 3. • Aiu tl$ sasim não ted lugar a prieio pre

T~tivs, se já. hou'ter dooorrido o tempo a.a preaoripção, 
nttdo t · 
c § 4 .• Fie:~ salva a disposição do art. 181, me:n· 

bro 2• do coligo erimia.Ql. 

Da. (.a.r.ç4. 

~Art. 10. A fiança provisori~ terá lugar uoa mct>mts 
cê.fos em quo se dá fiaaça definitiva. Os aeua etreitoa 
durJ.ráõ por 3v d.i!ls. e por onir. tunto8 cutroa diaa 
qcan:os forem n~c~asarioa para quo o ré:> pcssa a pro· 
sent:r tu cn~!l o juiz competente para prcotar a fian?a 
d~Sn!:iv~ n' rnziio do qua~ro l 'Jguas por ciiB. 

< § 1.• A fisnça regular-Be-ba por ?ma tnbdl_a • or
"'an:s:~.d.a p .1-::> ::;';lvarno, fixando o mnx:mo e o mtn1mo 
â!! cah an!lo de prisii' co.:n trabalho, do pri&ão zdm;les 
com l::Otllt~ ou sem clla, degred.o ou d.e!.teno. 

c § 2." D.:ntro dos deus tcr::nos o juiz ind.op~ndcnt3 
de c~ oit:-o.~~cnto , G.xnráo V!~1or da fianç:1, attan·lcndo iJ. 
g rc•;:d:td.J d1> delicto o á condi~:ão de fortunr. do réc. 

, ~ 3." P;uo o : éo em crime :..finnçavol, for:i. im:r;c:lia~ 
~a~"' ':~~ s ·.)~to, se pcrn~to o j :liz ~a cul ,Js pr< s~a: fiunçn. 

de J ~n::ir-> C. e l~4'i, ou B\1 p~~n :~ t <! qua1qu ::r dns·:.utoti
éi&d~ ; :: e:d: na1as n.o art. 8" § 2• d~tta lei prestar fiança 
p~cwi;cri 'J fOr meio do <lepod t:l C!':l cinbciro1 do Valor 
:::: xi :::'-> t: :.. : ' a~ça do criu::e, cu por :z;eio da doas p~a
sca~ t .b·;:1s.d~~, qu~ em auto por ellas assigna·lo se 
cb:i.c;:, .m p·.b co :I:;:e:ccimcnt~ co t<\ > durante a dit~ 
-fi r.-c ;~ , r.;,b ~ ::-~spons::bil!da.:c elo r::;Exi::::o c!c qu.c ccimn 
f. C t:r. l i\. 

< ~ 4 .• O -;uc':lr.l:ncnto c a Eanp i = port:. a r-orJa ele 
:::c~<-ti!. co ,-d:.r deSuitivo desta., c 1.búg'- o 1é :l ao r-ro· 
ce~so e julwa::n{•nto á revd :a, nce tc=m~s do s.rt . 43 dn 
!d 2'l 3 c ~ D ; z~rnbro ~e 18 1\ ; ::.u':l~ i~t:!l-1) l>. di<posiçã o 
~o ar~ . 41 ca mesma b. 

« § 5." Nas sonten~.as de pronuncia e nos cs.n.iadoF 
ae pris~O se declarará O Talor de. fisnça, a qne foa O 
réo sujeit.-:>. 

~ § 6 . • A. fiança p6d.e ser presta-ia em qua.!qnlr ten:.o 
d.J prcceaso. com<l ao réo con:ner. 

c ~ 7.• E' dc:rog•do o art. 38 § 1" e art. 45 da ld de 
3d 

D4 quei~r4 ou ununcia. 

Fica abolido o rooedimento e:D·o cio 
08 Jtllt.'j!l vrmMorea a pa, exu~pto o caso do § 4" 

deste artigo. 
c § 1.• N<> caso de fbgrante delicto, ce o réo obtiver 

fiança, R queixa ou denuncia será apreaen~da dentro 
dos 36 dica da p~!rpttrg.çio do aelicto. 

c § 2.• S9 o réo e' tiver preso, a queixa ou denuncia 
será. offe~cid3. deutro de 5 dias. 

c § 3." As autoridades competentes T'lmctteráõ &oi! 
promotores pub'.icos ou sana adjuntos as provu qne 
obtiverem sobre a ex:i;tenoia de qualquer delioto, atim 
de que ollea prooedão na tó• ma das leis. 

c ~ 4. • Se, esgotadoa oa prazos acima declarados, os 
blicos ou seas adjuntos niio aproeenta-

rem a queixa ou denuncia., ou. não of'exeoel'em moti,.oa 
jWitificativos da falta deFBa spresen~çio, poderá a an
toride.de forn.adora. d.a culp& prooedel' t.(l)-officio, e o 
· · · • rea ou adj antas 
omhsoa na quantia de 208 a 1001000. 

c§ 5." O promotor publico, a qnom o adjuntG cleve:á 
commnni.:Jar a queixa ou denuncia que tiTer apreaen-

. ·cio~~oa la eom.o eaten~r maia luMe, e 
proseguir nos termos da form~çío da culpa. 

c § 6." Nos crí.raes de teapon.11abilidade é t&mbem ne
oessaria a qneix:a on a denuuoía para a formação da 
cul~, de'leudo l& autoriud.M, a que se teferem 011 
arts. 151 e 167 do oodigo do proceaao criminal, remetter 
80 p~omotor publico OU ECIU aajunto 88 provaa que poE&ão 
fiUldamentar a dununoia: se, porám, o mesmo promotor 
publico ou sea aàjanto Dia oftioi&r noe prazos dos§§ 1• 
e 2"1 applícar-ae·ha a cüspo6ição do § 4." 

a:§ 7.• Nos casos em que tem lugar o prooedime:aato 
offi.c:i.Al d.a iu.ati~•, os t~l:omot.orea puoliooa podem inter-
vir em todos os termo do -
p~ aconaadora. 

digo do processo criDlio.al ti.oa.ooa.vertido em aggn.vo DO 
S.llt.O do 'j>l'Oet&'>O. 

c § 1. • O• reonr!OI dQ pronuncia segniráõ sempre 
DOS proprioa autoe. 

c ~ 2: Da tixaçiio do valor da fiança. haverá reouno 
na oo:Jformidada do art. 69 da lt>i de 3 de Dezembro 
de 1841. 

c § 3. • Da sontcDva à e commutsfão àa multa .ha-rc· 
ré. tClOU.ttO 'Nluntar\o pata o Suiz de di~ito, ou psra 11. 
rdo.çi?, conformo fôr a s3ntl!n~ proferida pelo juiz 
mnnioip::~l, de pa-z ou elo direito. 

« ~ 4 • Sub~ist=' n tppellaçiio do ~ i · do art ?9 da 
lei à-j '3 dt! Dezembro de 1841 fi6me!lt'3 nos crimes 
ina~.nnçaveis, e ainda n~11tes tlão torá lugar appellação 
se 11. decisão do jury fôr absolutoria o unanime. 

c§ 5. • A ap!)ollação do promotor pub]!c<> ou ds parte 
oUeodida ?O r fdlh d3 for~n 1as EU bstano1aea do proa, sso 
do jury nii."> su&\"!::.dc a G:Xocnção d'l sentença de absol· 
vição, c eó produto cffcito ci.e. nnnullP.ção do prece<&., por 
intorPI!~e da lti, 6xce to ncs crim~s, cu·o maximo de 
pena u: morte, g~ s o:l pntão oom tra a o por 20 
anno.> ou ms itt, o prisão simples perpetua. 

c § 6." N~o hn-.endo eossiio do jury em r.lgulXl termo, 
podr.:rá o 'éo t er julgado em Otltro termo mtJis viz;n!:o 
do. mesn::.g, comarca. tiO aeaia:: o requerer, c o pro~otor 
puhlioo on :1 parto acca.o~dora oo.t~vicr. 

~ § 1." O Mt.. 3'\Q d.o c :>di;:> do prool.sso ctia::inal :1to 
exclue o cetr::ngá ro do requerer para Ei ordt't:l ce 
habta.r-corptll1 nos cneos em q11e esta tem lugar. 

Ditpctiç?Jet penae.r. 

c Art. 13. 0.:1 crimes de e arts. 257, 258 e 260 ~o co· 
digo ctimincl ~riío punidos com prielo simples per 2 
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a 6 mezes e malta oorrespondente á. met!làe do tempo, 
quando o val•;r da co-:ua furtada fôr até Ioosooo. 

c ~ l. • Em igual pena inoorreráõ os culpados nos 
arts. 264 e 26~ do miamo codigo, quando o valor do 
eEt\lllionato não n:ceder da dita quantia. 

c ~ 2.• Neatea crimes terá lugar a ac1ã> da justiça 
publica por denuncia do romotor ublico 011 de seu 

Da.1 a.ttribui{lJet cif:til. 

c Art. H. Ae>a jui~es :nu'l1oipcaa &Jmpete : 
c ~ 1. • O preparo de tcdos os !.:ito3 civeis que cabem 

~o juü de direito julgar. 
< § 2.• O processo e julgamento d&s ce.ueas civeia 

C.o valor de mais de lOOIJ até 6001 COIXl appel!ação para 
os juizes de direito. 

< § 3. • A. p11blituçio e ex,cução das !entenças civeia, 
aabo o dis?_,õb :O.'l § 1" deste artigo, podendo aer pe
rante ellea interpostos e preparados cs reourscs que 
<iellas couberem. 

a Art. 16. Aot jui3e8 do direito compete: . . 
caUJaa cíveis IWI respectivas comatoat~, e o preparo da• 
mesmas nas eomarou de que trata o art. 1• desta. lei. 
• < ~ 2.• A decisão cloa aggravos interpostos elos juizes 

c § 3." A decillão elas saap~içõ~s postas aos jttizcs in
feriorea. 

c§ 4." Aexeeu;ioà.aa sentenças eiveia nos termos em 
ue n- · · · 
c Art. 16. As stu~peiçl:!~a em materia oi'9el postaa aos 

jmzes de direito serão decidi~as ~o moào determinado 
no art. 7" deata.lei. 

Do procmo cif!el. 

c Art.l7. Nas oausaa de mais de l.OOS até 6008 seguir .. 
&e·ha. o processo Btnl:unario e!ta.beleoido no daoreton. 337 
de 2~ do Novtlmbro ds 18501 art. 237 21té 241, B!Ilvo 
tratand.o-ee de bens ele raiz. 

c § 1." O Sniz de 1• inataneia, que tiver em sua con
clusão o feito o dee aohará DO rezo de 60 dias o mais 
ta.r ar, quan o a e:Jntonça fôr de1initivn, e nos maia 
cuoa, no prazo d~t lO &1. 

< § 2.• Das jaati!ioaçõea fc:itas em qualquer iu1zo 
Jlão &e deixará traalado, aalvo uando a a.tte o edir. 

c • 10 R o t os oa 11;a enOl:llllll. oa e c rta, 
de q'le trata a Ord. Uv. 3" tit. 1." 

Cl § (.• Os feit'3e aiveis aeriio llft relação visto3 e jul· 
gad.oa por tre& jui:z.ei, inoluindo o rela~or, que deverá 
!uer por esllrípt~ o relatorio ds o1usa estabelecido pelo 
regulãmento elo procesao oommeroial. 

c § 6.· O julz do feito o apresentará oom o r~!atorto 
dentro de 40 diaa contados daqae!Ie em ~u • Ih' fôr à.is
t.:iboldo, podendo o preaidente da. rd::çã.:~ prorogar 
e~te pr~:zo a seu prudente arbitdo por mais 20 dias. 

c 8 6. • Os r~vísor815 terii:o I';Ó~cnt:! 2v dina pera a 
revilã:~, os quaes do mesmo modo poderão ser p:cro
gadoa r.té 30. 

D:u als-a.lal. 

c Art. 18. A :lçl<!s. no oi"el será : 
c ~ 1." Para o• j:1!z.,a de direito de SOCSOOO. 
c ~ 2." Para cs jnizcs de paz de lOC'IOOO. 

c Art. 19. O g;oYerno marcará os vcnciment's que de
'ft:m ~er os chefes de policia que forem magietradce, não 
podendo exceder nos vencimentcs actuaes. 

c ~ 1." lgnol:nente poderá arbitrar aos r.djuntos doa 
promotorea pubüooe uma gratiê.ceção nã' excedente da 
4008 ~u.aca nos lugares onde julg~r ccnve::1i~nte. 

.:: § 2: O exercioio do CU'60 c~eto de polio!a o de subs
tituto do jniz do direito por quatro ennos habilita para o 
e&rgo do j ai:~. de direito. 

c ~ 3. • O mesmo terá lugar em relação acsadj untos 
do promotor publico, ~nando forem dou\otea ou baoha
J"eis formadoa em direito. 

TOMO '\' 

Di1p01~u dir:er1a1. 

cAri. 20. A pronuncia não suspende senão o ocercioio 
til!! funcç<S:38 publicas e o direito de ser votado para 
elottor, membro da a6tla:nbléa p:eral e provi:lcíal, e cu
gos para oa q_aaea se <·xige qualidade para ter eleitor; 
ficando · • · · - • · 
19 de Ag~h de t846. 

c ~ l." As decisões d-> jury para. Zl imp~.;ição ae pena 
ds morte serão tomP.d.as por unr.nimidada de 'fotos; ha
vendo s6me~te lnll.ic·rill i:o ôr·Ee-
perpet1188, 

c § 2.• 0!1 juizes de direito nos crimes eomo~ s~rft:!l 
prooeaaadoe e julgados perante as relações. 

< § 3." FioiJ e.boliclaa as oorr<>içõe& e as e.ttl:ibuiçõea 
qull pelo decreto de 2 de Oa.tubro de 1851 competem. 
a:>s juiz'la da direito; serão pJr estea exercida~~ em re
lação aos feitos, 4 medHa que lhes forem co!lclusos, e 
em rela~ aoa livros e maiA pnpeiJ, de que trata o 
citado d:ecreto, qumdo &!! acha.l'em presentes nos termos 
daa rt11peotivM oomlircas, reo.C.o nessRa oocgsiões im.
poJ~!I aa peoas clisoiplinarea do mesmo decreto. · 

< § 4. • 0 OVerno f~rá !IO'Va .ol4&ifioação àas. co :raro-, 
aor a tarada. 

c § 6." O cxeroioio do cargo de juiz de dire"to por 
7 ;'l~DOtt em oom.areu de 1" e11tranoia habilita para a~r 

DOS 01:806legaes. 
« § 6. • O governo fica autorisaao a rever o regimento 

de custas. 
• 

e execuçõ:s criminees, oom o vencimento annua de 
1:2001, e mais dona eaoriTãos de o~hãoa. 

< § 8. • Oa tabelliães de notas poderão fazer lavru at 
eswptnrsa por eeateventea juramen~P.dosl e aer-lhea ha 
permittiio t~r mais de um livro dellas1 oomo Iôr msr
oado em regulamento. 

c § 9 • Será permittid.o ál partes inaiear ao distri
buidor o tabelli7io qne preferem p~n fazer a eeori[)tura, 
aem qae p:>r isso baja compe.llSs~i~ na mesma distri· 
buição. 

~ § 10, O govorno poderá no regulamento que der 
:ua a exeon ão da ::eeente lei im r risão at~ 3 mezea 

e mu ta at 200 , e at coc.so 1 toias u "11posições 
legialativaa e regulazotltues oonoernentn ao proceaso 
clvll e criminal. 

" Alt. 21. l:ii.~ re~ogacla!l u d.isposi õea em ccn-
ano. 
c Sal& das commi~~tües, em 19 ele Setembro de 1870. 

-Candido Jisndls IUJlmeicla.- Je~é C~lmon.- Corrl o. dA 
Qlir:eira. > 

o Sr. Caudldo !Ueu.d•• (prla ordtJm):- S: . pre
sidente, a commi.z2ão do redac~i?, de que sou um elos 
mombroP, hesitou em redigir ama daa emendas ol'e
xecidae a um rrojeoto ilobro díbpenaaa do cxa.mcs a 
eetuaante~, o a rszão que toTo é a erguinte. 

O pret!lndento que se aoha notado na emenda a. que 
me refi:o é um aonhor de 46 anncts de idade, pht:r:na
oentieo, que pe!e 0m teu re'.l~etimcnto, não a di.spens:& 
de um ou outro cxllnte, mas i:hepent~a de todoa .c ~ en· 
mea para. matriculsr-so na facUldacle de n:cdic1n1 da 
Bllbis, podond.o fnzcr cs ml'sm.oa exames durcte o 
curso ou no fim da 11-aa formatars, como lhe p?.recer 
melhor. 

O Sn . .A!fDUDE FtGUEIB.A: - Ora, isto não tem 
lugar nenhum f ·-

0 ~n. CA.NDIDO l.h:~n"ts : -Como niio é p:ssiv:::l que 
a camara te :> v o a o um avo r c a or em ••• 

O Sn. A:;mu»E Fl~rCEJU: - I~to e.t6 imp:ioa um 
ab<urdo. Mel!lor é logo dar uma cara da doutcr Ee!n 
prepe.r<ltorioa. 

O ~R. CA.:'IDIDO 'ME:sDE.S :-••• heeiton a oommi<.-f:"i? em 
rcaigir eSE& en:end!~ Ccmo foi aprC!CD.tr.da, porqu!lll~ 
i a além dos ravoros co projeoto a qua se prendeu, polB 
~ão I!S trata de n::na simples dilll?e.llSa do um ou ou~ 
e:s:ame, de aceitar-se o exame fotto em uma fac.uld.&Ce 
para ser recebido em outra, maa é um11 larga dispeDA 
de todos oa exames e a a.utorlaa~ia p~ta os ir fa:7nd~ 
durante o cuno ou no fim do ouno, uto 11, depoa àe 
fo:maclo I 
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:::l06 ; .. SES:;AO?lW, t9•:DE ;SE'fBMBllO :J)J~··t810. 

A camara resolverá o que em-auasabsdoria entender 
conveniente a l'espeito desta emenda1 que não me p:o
zeoe acertado redigi% ~do am desaccordo ocom o pro-
jecta primitivo.... · 

O Sa. PEu:nu. DA ~IL n:-Mas devéraa votou-se 
isto?! 

c:: 

eute.ndeu que nãa lhe era licito, 9.ue não p:laia redigir 
a emeni!.a cvnvertendo-ft em prcJeOto1 pois não sabia 
cnmo liga-la ao primitivo projecto, qWl!ldo s:: solicitava 

O Sa. J Oi É CAL:IlON : - A poíad·l. 

O Sa. A.'flllU.Dl:': FJGCEIU : - E' sruoitar a questão 
doabsur(}o. 

(Ha Ct&fro1 apartu.) 
O Sa. CASiliD:> MJ:!'tD.ES :-Portanto, Sr. presidente, 

peço a V. Ex. qllG oonaolte a casa se c~nvám que se 
redija em projecto a emenda em qaestio com tãoamploe 
faTorea e tio avantr.jadas ooncesEões, oomo até o pre
sente 11s :não tem aic.cta feito. 
~ J-a PllUIDE'I'I"TB :,:-0 meio mais regular é a com· 

' tntio que ha incoherenoia ou absnrdo no vencido. 
A casa, jal_pndo quo usim é, entra de.noT& a l:Ra~ria 

·em cliacauao e Fóàe ser :;rejeitada. (.Ápoiellfc.s.) . 
enten~e. 

V ém á mesa a seguintes doolarações de voto : 
c Declu~r ~r Totaclo 'COntra ·o ro · to 

u m.-.4. . igwir&J. )) 

c Declaro · qne 10tei nio e6 contra .o onoemunento da 
· diaoulsãó= do projecto da reforma ·judiciaria, ·maa tam· 
· '6em oonms o mamo p:roj~cto.-P•rlii!fao Mcdheiro. ~ 

:PA.S.UUCl'fTO .& J(, J. T. B.UIIOSA, 

Entra em 1' diletulio o. projecto qne autorisa o ~
verno a pagar a Manoel Joa6 Teixeira Barboaa, herdeuo 
e suocessor de. JoEé e Joio José Teixeira Barbosa, a 
quantia.de 150:732S'5o. a qne a fazenda .nacional foi 

,judioiario, podendo d~àe já u;,r as necaB&Ulaa ope
rações de credito para obter os respe<.ltivos fandoe. 

o Br. Pel'elr.a da •Ih'& l-R:~ o á camara "'" 
a au. a euça.o para o aBSump esta proJeoto. re
tende-ee por elle auteriur o go•erno a pagar aos her
deiros dos · itmãoiJ Teixeiraa Barboeas, da Bshie, a 
aomma de 160:0001 e sens iuros desde 1823, aegtl'.ndo 
uma sentença do pccltr jnclliliario. 

E' materia que tem· sido diaoutida neata. or.mara oito 
ou dez vezes, e aen:ipre repe1lida e desprezada pela s'Q& 
maioria, eeja liberal, oollSuvadora o~C!o8l'llaaiata. 

Ainia até hoje, qualquer que te sido o parJdo 
politioo clominan~, não appareoen voto dà maioria da 
c.mara em favor desta pretenção. 

A.tó aqui, porém1 àisoutia·ae e reaohia-so a queatio 
ama l'CZ em caàa umalegillatara, po:qa.e ae oonYencião 
os reclamantea que não OOBaeguirião modificar a opiuiio 
doe meatnoa cleputado1. Esperavão nova legilbtura e no
TOS eleitos pa.ra snaoituem de no.,o a qneatão, tei%3nio 
sempre em apreaenta-la, e não ee dando por vencidos. 

Na presente legiJlatnra mudá:ão da taotica. Na aeasã.() 
elo anno pasaado levantarão a s11a reclamação; foi 
roprouda pela maioria actual; ao.aoitio-a de novo ~gora 

modificar seus '-'Otos de um ano.o para oa.tro. E, o que é 
mail, :10 fm ela. seuão, "'05 ultimo! diu, qut.ndo tudo 
e.ati. oanss.d.o, qua.udo r..mguem quer diacutir, quan ~o 
quui ningu'!m att~nde ao debate t E nem um novo 
docurnent.o, nem um requerimento mili•, :nem nm 
p&reoer de eomm.iaeão autorlaa~a piU'a tr~<:31' á tela o 
project.:~, para oonaeguir mudar as opiniõe.a! 
~ longa. vão ainda os peticicnarillE ; até e qui xe

querll\0, OU'fla•::e de novo sobra sua preten<;iio uma 
oo:nmissão dl.l c~•a, e o p.!i.l:ecer clesea é que formava & 
baaa cin. discusaão, e J?Ot i.aso a ca.:nara votou 5emprc 
contra., porqu::J ae a!ma. o debato o apparecia u luz e 
c co:lb.e&i:nellto ch cau~a. 

Hoje é um aimplet project.o de .algnu Sra. depu
tado?. Nio foi ouvida commiuão nellhuma da· :oaaa. 
Nio forio presentes documentos comprobatorios. 

Sem entral:' no fuado da que&tã:l, · peço1 .oomtndo; 
á csmara que me .admitta nzna prejudioilll1 e d que o 
projecto antea de ser dieontido ·sej!l oavida a ·commis
•io de fazenda par4 inter ôt o t;en sraoer ·fanda-
men a o. w ()I CJ'la~ 01.} 

'Vem á m~sft1 é lid--. apoiado1 e entra. em discnssão, 
o seguinte r~.>quetimmto : 

de fazenda paraintel'fôr parecer. -Pereira. da Silra. » 

o Sr. A.lt'near A.rarlpe:- Respeitalldo ·muito a 
palavra do nobre deputado !{ne acaba de fallar ccntra o 
projecto que se acha em disonesão, todavia nii!l poaao 
concordar cem o eeu modo de penur em relação a ata 
:mt>teria. 

Elle con:iemncu o pr(ljeot() allegando que era uma 
questão nntig:J.; mas creio que est!l mão não é proce
dente, porqu-allto o direito por maia antigo que seja 
não deixa de ter todo o sen Talor, aalvo o cuo de 
presorlpção •• Po~n:o, se se de:mo~trar 9-ue a questão 

tempo não a póde ·prejndioar: apenas o tempo .mos
. $faria haver·sa retardado a juatiça deTiàa. 

O illnatre deputado bmbem. dilsa que hsviacleci&<Sea . - ' 
-msteria. do _p:rojeotc> tem aido teleitada; .. mu o ~e'im"" 
porta aemelhante fact;>'l 

~6àe_·donotar que o cllieito n~ fmn.lido.lltto.êl!do. 

zzulitaa vazes, e· E• depoia do repetidaa matanciu eu 
attendida. E' o 11ae 1100ntecer4 com a. l'tetenção doi 
Tei:eiras Barbosas da Bahia. 

Na sesaêo do an11'o passado este. questão foi ll<J.ui "'O..; 
ta<la,e apenas por doua 'Votos deixou de sor com1derada 
prooedente a reolamação que ha tantos annos é feita 
perante o -parlamento. 

Já ae v~ sue a . oaaaa não ti tão inluncla<lal' quando 
oonaeguio tão numeroaa Totação, a qual certamente 
crescerá á proporção que e:s:amina.rmoa o ne~cio1 _ e 
ae disaipar certa pre,enção levantadA contra o~r~ .. 
mantee~ . 

gamentou 1gu en o no ro ep11 o oom ~s. 
parecer~ de commisaão dados aobre o aaaumpto •. Bem 
aei que te%n aempro ha'fido ·cü,.ergencia. de votol; . mas 
não desconheço que têm baTido 'fotos d&dOII oom muito 

oormmen , mos n o o per el o cure1 o que US18 e 
aos peticionarias; demaill, para mim a questão é liq_nida 
deado qao ae não trata de um lavor aos irmão• Teu:ei
ras Barbosaa, porém de conoed.er oa meios nec8811tti011 
para que o govorno pOAa cumpm a. decisão ci()B · 1:1011101 
tribuuaee judicíarioa. 

Ora,ae a queatão e11ti ntate p~, parece-me que· não é 
àe razão negarmoa ca meioa preoiso• para que-u 1Cl1· 
tençaa doa noaaoa tribunaea aejio e:s:equivei.e. 

0 Sa. JwQUEUU. :-Apoiado. 
O S11. Ca:ooso :oB MENXZt:!l :-O conselho de eats.do 

deu parecer fnoraTel. 
O Sa. . PEttEtlU. D~ ~tL'U. :-Aind.a. o &nno paaaP.do lO·. 

támoa contra.. 
O Sa. ALE:sc.u~ AJUJLIPE: - Ora, •e o illuetre depn~ 

tad.o CJUer o adiamento de nm.a queatão qne, como elle 
propno con!eeP.crz., ~m aid? tão demorada ~ estudada, 
dete reconhecer que o seamtento cão é aeetta;vel, ·por-
que teri~ JlOr ctn~eqnencia dilatar a..deciaão do negooi~ 

~a bar.ta; pr~Diaa·•e da justa aolnção. 
Allogo11 tillllbcm o illustraao pr&opiaante contra o 

rrojeoto quo iatnos <loncader uma somma tamaaha 
com p;ra•atne do thesouro naciOI11ll. PArecB·Dle qu~ este 
lado da qneatio está fóra de diaotWão, de~de que se :nos 
ap::eaenta a sentença doa tribuuaes competentes. sob 
pana de querer o poder legislativo interv1r em materia 
da oo:npetencia de outro poder constitucion&l, l.l~O é 
o poder judiciario. 

Se o goYerno entenci~ qu~ a eenten;a foi =al dada, 
tem polo poaGr jucli~ialmeios de a nullificar hZ:llldO 
pro~ôr a acção roaoisor.ia aontra o julgado; entrehnto 
Cl.\ ~ejo que o governo n~o tem tratado disto, c peLo 
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COl'ltratio noto-que O' poder legidatiTo é ; que tem,. com 
um!~ tenacidade que não ,earece riiZO!lVaJ, negado os 
meio:; pat-a-o cumprimento de!ta s~mt,nça regnlarmeo.~~ 
obtida.... · 

O ~1\. Ju:o;Qm:ru :-E' faoto notorio aue o dinheiro 
d!)s Te1xe!ns .Ba:b:.~:u foi toma~o pelo gov~mo. 

O l:a. ALESCA.n An.\RIP~:- ..• e t~mto mais j:.:atiça 
assiste aos rechmantea qttnnto attendermos SiJ :fim a qae 
esv. iinhe~ro ·fci a":>plie:~do. 

E' uma <livi:la-sà ~<da 'le o Bra:d contrahlo. Este 
•n e1ro oi gasto co:n se tr.opnsnacion~tea para firl:llAr· 

mos a nossa il'l.de!)en.jencia poli!ioa. 
Accre!oe sinda que n:io dt~vemos consentir que 

aubsist9 eem re?arRyâo ·B scoruação d.e uma rio1enoia 
p!at.icn~ aontn ·-o dire1to ·de propriedade. E' -verdale 
9-ue o fim ~ q 1.e o d~nheiro se destiD.·:>u fJi urgente e 

•1lllpericso; tratava-: a de uma C!usa im['roterivel; nu~• 
sabe to :lo o paiz que eese dinheillO -estava guardado por 
Jena dono~, e . sem~sea consentimento, on antu eem 

• ll'l& eaienaia, foi empre~ado e.m pro.aito alhEio. Não 
· repro'o o usG ·do dinheiro nae ciroumatan.cias da ocea• 

eião; deploro, porém., que toiu:la ho~e heaitemoa em 
fazer a devida i~tdemnisaç:io.t moattan o o rtt • 
consagramos .ao :·direito de prq~adacie .e ;acs actoa 
legitil:lloe ét~ um po~er oonatitliCiónd,_ 

Ezi&iG-.e.liten91 do~der•-juiioial pauac1a em• -jal
gK&; e uifl t9~ee hoje' à;e Ül~erir u elh ·fo· • 
ou iDjastatnente _proferida;. &6_ nca oaba aabar · ee a 
tente:sça ' ·legal. ·· 
~~qn~t~ á · l~galilaãe, aba~ nãOi~,eO!lteatou,tnem 

~, pois, a enteu.ça é lega,l, ;&õ ·reettr- a . --esta .-augana 
oamara dar ao ·governo .oa·DliliO. ·indispentaveia pua aer 
tatitfeito. o· julg•àO: · 

Nem 11riigil qi:IJ o~t'hf·zew oe--dfnheir:ot .publlcDa; 
porqu,o ~lo·j-a.saim que os ·devemotr'~Jelar. Se se ~tuao 
ie esbsmjar·'~ · e!itil/'teria· ~ o primeicQ 11 -coop~ 
l&r.-'Oom.·o:nl)btt ·clepJltailo I** .qu.e· o clespercllclo ee 
e"litsa•a; ·mea ·~é 'Utl1 de~pes~oio pagar o ·que 11 
eleve. · . 

A fAztnaa pubUa. foi eoudemnada •peloa ~riM1Dae1 
elo p~;iz_ e 6. t>Xorbitarmoa du noeeas faouldadeJ pro-
~nder· e ra.i111taarar no e O!acla imtanoia 
renr·a· aenten~a, fi deolara-la iumh!ht-e,nte·aob ·o ou• 
clamento de •er iujtu~~~ o-que t\llás· ni.nguem.•aincla .de.
mom trou; · 

Ainda JllUUlO aancio ·fcae .admieai'rel: l'eMlmir·S 
1n us tca, nem por-J.81o·• atJa~eaça;JU"lC · po a oiXar 
de-1artir o seu · effeito, que é oonsiclerar os l'eixeiru 
Barbo•·aredorea àa hnaaa naciontl; e eenao ·elles 
eredores,"'têm, ptnAnte a .lei,· o direito peridto d.e exigir 
o paguneuw, e n61, a obri~ ele clecrttar· a.qUAIUia 
neowaria- para a-ac:laçíio da di'Ídl&i : 

O .a~ aotual direito não permitte outrlleoua!l,.aalvo 
se prctend-emoe erlgir-nc.a em poder- superior. ao poder 
jU!lioial, e ciiz~:r: c Peranto·n6s ::a volll!lU' deois~ea ~ão 
letrs.·motta, e nó1 as annull&Ulos, comtituinllo·nos em 
tribnnal r~visor dessas ~ecilõ!s. •· 

Pro;:eier P'r &emelha.nte mocb seria· obrar-·d.iotato· 
rialmeute e meno•prmr toia.a noesa.lei·esori,ta. 

.Na the()ria con&titaci:ln&l i~to $um absnrcio, o nio 
polemo.5 ad!!lHt!r sqai so:nelhante doatl'Üls. 

Não: é d.i~n') da altura. da camara dM-l'epreseutautea 
do paiz to;~hi4mar As .leis para illu-ür c 4ireit:> dos oid4•. 
diios. A fum~a ptlblica f.~i veuoida·.oo pleito jad.ioial :. 
pa~n~cm» o que dla é deverlora. 

Creio quo •e aqui -vie111e um cidaàio, ·o re,querease a 
esta b Jnzacla assatnbléa para ·que demta~ie ~e aio 
ti"l;;~e e:z: •cu~ ulXln ~etrtcnça contra clle .-:>btida po ... 
rn~a u justiçaaiblr<itoriaee.do lmP!'rioj o D()bre· t!cpu .. 
tod:> seria um ('os primeiros a desprt:z~ urna t&J prc
tençã~ .por nimi .1m~n~e d~ sarr!I;I:O&da; e toda f\ nsaem
b!éa o aooxnpanhuia rem he~iUç~. 

Pois o ca.;o não muia de OFSO!leia por uriarem as 
peatons dos litigl\ntea, bt.o é, p~rquo c1e um laib Fgnra 
o o:-!ac!ã:> e do outro a faz'!nda• p ·lblb ... : Peraa.w a 
ju!~iça o Esta :lo o o cids.oião tão partes igu c os; tê:n 
oa :::r&o;.o~ i ir\litos , s.io m<:dHos ?Ola m~'ma bitoh e 
jalg~do3 pel•B'me&mta Ma.· 

A qnFstiio é r;i:n plte, e mui fimples; bssta C-'nhe~or 
• natwua-.da;,rccla~l -, e aba que eUa é antig• 

101 
no paiz, e assaz debatida nesta caaa &-na impre.nea. O 
paiz a · tem jalgado, e !6 nos~Testa 011mprir o »oao 
dever. 

O aiiamento requerido não adiantará esclareeill'ltm• 
tos~ o qne haTii\· a euminaT, já o tem 1ido peloa paro
ce::es E:z:iatontes n.a oasa aoompanhad.oe de numeroso& 
e eati-fac•or:ios documçntos 

Os recililma:ltos exhibem sentença juaicial, nós não 
devemos negar os moics para que el.la se execate; por
tanto, ~oto OJntra o acl.iameuto e espero que eata aagu.t-
ta oa.mara flUI. a "Ul!ti a • • 
sem eausa i uetifioida. 

O SI!". Perelrada. 811Ta (tttençdo) ;-Tomo se:l
mara J_lOr t._,ateo;.unha da que não. tratei da jnsti~ cu 
inj11Stiça do.projecto1 quando .tive a hl)nra de ofl'ere
oer-lhe o adiamento em diacuseio. Entendendo que não 
ba#tt-va nem para baae do.d.t b lte e nem parA sna solução 
Utxl simples projeoto . a8llignado por algtUU Sra. depu.
t!ldoa, embora muito 011 ~reze e l:GSpeite ; pedi ap~uu 
que fossa a respeito oav1da. a comm.itsão de f&zo.nda • 
(dpO~f,ldOI.) . 

Neste tetteno de.ria, portanto, cifrar-se a,ciroumscre-
-vcr -ao o nobre de · do· a nem suooedo .'lla trib " 

ounn a ou nso que se o ti~esae. o plll:eoer ~ COX1l· 
musão .de fazenda 't BaataT& . .DU nio part. r&aoher·ae o 
asso.mpto um projec~ partiQ.Dlar· Clomo é o que n01 
ocoapa, sem o oun.ào autorisado de um estado em !.com-

1 aao 
Maa o illmtre repreamtuxto pela prOYinoia.do Coar4 

otÜdou a6 'em '):ustifioa.r o ptojecto, ·•uatemana.o &,1111& 
j~ti~l e ~pino~ ~e se~- mau demo~ e naxn oaolart-, 

.. ~ .. .. . 
Nlo .cleee}ata 'u 8Comp -lo nease terreno,. Dão 

q'aeri• emittit oplniiQ~aina&; -IIlaJI;ji-. qut a.io h& rem•~ 
c:tio, .j 4 qu& ~~ rae prOlooa f aceit.o a. l~ta ~no propri~ 
c•mpo e~<:oltw:Jo pelo nobre ""p.uta<lo. P~~o a ~pon,d~r 
a -a• arpmeAtol; desfazer I&WI-.atrasoaltoe .. mollcat 
que o projeoto. lllo _póJe- 1er approTado:~ll' ca=ara._ 
quanao meamo e1la a~deut .que- d~tia ~~tnsal'"? p&.· 
roocr . ele- sl.go.m ... clu;.1uas com~oa; que .liWcwes 
osola~~eutQI. aliáa lb,e •pod~.-fomeoer. · · · · · 

.Entenae o Ul\u~~ zepreaantc~ pelo-Ceailá'9&.se devt 
mnndax _pa~Jl quaD,tia reolamada. eloa 'herdetroa dca . . - . . . . ~ · 

o, da tino a ,qae foi appliôada~em · fa~or da· guerra dA m~ 
dependeuoia do BraZil; ~. ·rerque.oo~sta ~-n~ pro-. 
oeuo ~ de 'IUlla aentellça dotri~a.l jai!i!liuio qut ·COD"' 
d - . .. . • . 
ouvida a iQCção. de 'jur.tiÇQ elo conielho de.~ta o:; opiuou 
ellll qae ~ int~r111tdoa requere&Ber:n os f1J3l,aoa ~eCe!Mf 
rios ao-eorpo legiili.ti•o, poi.a. qu'l por Ei-ó..govemg 11ãcl 
podia aatilf'~-loli • . 

·Se ,1~· outto fuuiamcnto . apre~GDtou o illuatr& de
putaao ·e.m fnor do prGjeoto, oa a«o o Oafl ou não o 
entendi; e po~ isso aó tomo a peito o~»mbate~ os Sra que 
acabei de nu:noionar. 

Labora o n'lbre deputado em ~andll erro. historioo 
relativamente ao primeiro ponto. E:u, que er;tuàei c vi 
um poce~~ilo (riralfa•) a- biatoria do meu paiz, pe~ li
cençll para r.Bitabelecer a- verdade coa f"etoe. 
-Dous irmãoa por~guezss,~Tt-ixeirzs Barb;;saE, vivião 

om um engenho no reconca.-vo da Bctbia Quanilo soon 
o gritJdc gaorra a~ inaeoende!lcia a~ Bcuil, o krantã· 
rã '-s~ oe po-voa io interiÔr d!i. proTiDcia a.a. :Sabia em 
fr.vor da c~-cll que tinha então por prindpsl htor6o o 
te?re&eat •nto o. Sr. D. Pedro. I. conEervou.lill f el á 
mctropolo européa na .oichde capital o gexoerd-.Ma~eir' 
de Mdlo, á frmto de tropns po1togpew, e apoudo 
por nma eaqu~. O re:~oncavo f< i llfliae.no 
eon~a "capital; c esh achou-se aEsejiada por tens.. 
0 gc~et'il rciro Lr.ba.~ut, manda.dG por D. Pedro 1-p&n. 
e e c:)lk<Hr á !rrnte deaae&: povos patriotu, e dirigif a 
guerrn c'ntr& 1\fadeira, cum-prio ll;\1-dner, dcsembar
can:o nas -Alegô~s, e.por terra seguindo.Cllmlnh~ para 
o reconcavo da Bahia, e tomandQ. o· co:rJ:n,.n:.o dos 
indep~n ~entes. 

Os irmãos Tc~xeiras Bubosas, -pr('ten~::s.=.o • r.ban
donar o.re~naavo e diri~i~-•e á. oa.pitel; e ::1~ r'- ~~ilo 
levar cotmigo·cm soguran~ eeua tbelt)utos ::::eta,;lt~o!• 
Lhrlrio uTnll grand.eeowa no ae_o ~~o e os c~_?fwrao 
ao segredo· da Wrs; &fim de nao- m -~ m~lioe 
Brazlíoi.ro& .. Laba~t; timlo ·11~ elo faoto · p:-atioa.do, 
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mg.nd.oa procurar oa referidos theaourog, que, aeado 
cl~cobertoe farão contados, autoados, raoonbeoidoa 
com.l wendo em ouro e prat& l50:000S, e officialmente 
oommuniaada a noTa so governo imperial. 

E' verdsda que eata aomms. senio ao g~neral bra· 
zileiro para pagar n1as trop&S e as des[)ezas prcGisa& 
no aasedíc contra a capital, mss oonsiderca.-aa como . ., . 

epois 4p. depo~iyão de Labatnt, e ~ob o eommaniio 
elo coronel Lima e Sllm, entrário as tropl\s b•azileiras 
na capital, cvsc~a.da por ll!::.deirs de ~!ello. Os irmãos 

' -
gue:z;;!', o que LC .ddiberá.rão u. niio ãbandonar a Amsri
ca, acomps.Ilhando oatrrs seus pstriotna que el'guirão 
na frota quo kuva. M:adeirn e suas tropas para Vtbos, 
}'Orqne nso qu?rião perder SUa& fortun!!S fund~c!a'l C~ 
preclios e propri:~!l!d.es do eclo, d~cbrárão-ee en~ 
brazildrce, e adoptárão a. inaependencb do Im1'erb; o 
ps:;ra m)strs.r soa cs!:re:necida deaiJt:çii.o á cawa br~· 
leirs, fizerão por um publico a.~oumento C<'ss!io e renun
cia, em favor do theeouro brtUihiro,díis eommas de;co
be:rtas em sc!l cngonh:;, por labatut. e u ofíerecê:llo a 
D. Pedr\> I. ~te do:cumento,e::n fó::oa deviJa fdit~, 
laTra~o em jui:to e assi aJo or Barbo~~s foi, oreio, 

epos1 a ·o nos aro tos s Eecre r1a o governo a 
Ballia, e oomm1lnio&do a D. Pedro I, que manifeat;.n o 
seu agrsdecio:ento conced~ndo a ltuhoa.LS a con!oco.ra· 
c~ à) Crnzc1ro. 
· • 1u1 a r e s & ns. , po1a cs. orr;o 88 

p51e, poi') cb.amli.r diviJa sagrs.da po!q_ue a qu!>ntia foi 
appli~sda ás c!espezas da guerra da 1::tdependenoit1 f 
Sim, oontra a"'' nt!.dc úaseus donoli ~ (M"ilotrspoiaàol ) 

... - . -
......... ... j . • 

Eis que muitos anncs clepois uns h ;rdeirc.s lembrá.~ 
rã~·se do propôr á. f1 z.~nila publica um prooesso, pe· 
&ao o pngame::~.to dcs 150:000S e 1\c.usre&?l'Ctiv,lljüros 
desd~ a época do descobrimento, 1823 • .Altcgcu·ee per 
pa:te ~a fazenda publios. 1> c~r,ão cu rontmcin ; mna :aão 
se 1.c!:..ca mti:; ~ol ;\rchivcs da seer~:hrin o documento 
al!i àefodtado : tinha sido aubt:s.biào. 

F~liz.mente, senhores, já equi noto:1 o 1inndo àep&
taclo o Sr. Sampr.io Villtln.a, txit.tiio ainiia. daquc.lla 
época dons homens que wbião do facto, que sabião do 
documento, e quo dot:s bcmens! O finado vi.Gocn ~e 
eles Fi&.es-e a Sr. barão de Moatse<rate~ cara 
mais curas e honrados ql!e lll11st:iio umn época c um 
povo. (Muitc1 apoiado1) 

A~ançé.rão c facto dil. cc~l!ã~ o re::luncia, e é isto 
para I:.~im bnstanto pare. :c;o lier uma robu · -
vicção da •ordnde. (Apoia!!ol.) O finado viaconae doa 
Fisc:J foi nté o juiz qu<: n>a~:d')u ro:!uzir s tml)o a re~ 
nunciR dot Tdixei.::·ns Batbo:ru~ . Mcs foi pr.c-ferid.:• pflos 
tribo::.nr,es a scntcnç:l contr:> n fazenda public·l, c ,,ndem
nando-ri. c ragP.rcs 150:0008 ll o:; jures cest!o 1823, que 
u:ontã•) a somma ao tddo ! Os tribunaea entenderão 
qM, f:Jtnndo o doou::.ento da ceeaiio~ rrov&vüo 011 rc
chm<:nt~s EOtl domir.io. 

Isto tudo li eo. em um psr~cor m&goi!:oo do j-< refe
rido doput:.do Sampaio Vicnn:l, o:tr:!oter honcatissimo 
(apoiado•), que dcrr~mou a. maior l1 z ee;brr.: tata recla· 
ma<;ã·~ o a desmorr.li:;<Ju c:;mplctsmcnte. (Apoidor.) 

Fui apanhado de aorpr1z.1 p1ra .. t~ dic,eus~r:o, e por 
ino ::::e não prcp·rci dovidamonte para elln; mas apro
nit·) u minlu:s rcr:niniscenzir:G p~~o-:n pedir á c ·.mara 
Dão qua e3 fie em znim, m1s ~'to nrio vot~ do no•o ao
b:c o t.s:;umpt,, li:lm quo ec l:l6lru:! xx:clbo~ oom um 
parecer tunir.:::entado da nova. co:::mi ano ce Íflzenda~ 
'iuc ~in~a ~5o foi ()Uvidn 11. rcf;~ei:o, porque a vot~>çiio 
a.o ;:.nno p:ut~do versou eohru o par, cor de 1~67. Rl ., 

.coçao a.a cz;:nr.ra, pctquc e&.ao 11 1ga. os os ~n;.l· 

. nto&, C '!:lCEtCB Ú:l!lcll CO !(&· ÍlO a U:l.Q8. I! O attcn ,le, Q 

~Jt: · s;; mu:t;.a v~zt& ec::o s;, conhecer a qb:e.~ão. 
(Apoiadc.r) LcmbrO·EO q>J.o a.i:1-1a. ha pGuco o ::.obre re· 
lator da comn:i<Eão de t('d~cç::o ''e:lgrou ncs que ni\o 
er..bio. Co!:>:O re.!igir um nb~u:do vot ado pela c:>..-::ara, 
fez<:n l o u:::n dout,.t a~:n oo.r.-.,:s do t-re~ arn~c.rice .... 

O Ea. PoATELL'- dá u:n spa.r~ que ~:o o~~i1r oa . 
O 5n P~:a.r:rii.A DA. fJLVA:- I:t..-., m eu ccl.leg.~, sue

cede em todtu~ Ftll O!::nnras n o:a u!tímos dir.e~ de s.:·~sito, 
depdõ c!o osnr.a;o e proftraç~o c.r.pssàcs pelos tr~blilhos 
uaid11ca, & quando já não nppa.recem que!ltõr 1 iz::torcll· 
n%1te5 a trttu: 6 culpa da n6s tod<» o não F~utar 

&ttenç&o ILOI pequenos uaumptot dG qae se ocoupa 
tambem o corpo legisl&tivo. (Apoi~ ) 

Dále-!e que era sentença do poder jadieiari~. Mas 
nós n~o t&moa a responsabilidade mort.l da deliberação 
e do voto 'r Somoo autom$toa f (.4poiaclcl ) Não nos 
osbe a ctitioa, o exs.:--te 't (Apoicado•.) Reconhecida 
uma. flagrante injustiça, nM nos cumnre fisc:ilis:.r os 
•. d - - t .... l a n•çao, nao nQS compe c tl~a· os, -garan· 

ti-lca contra a invasão 'f Qual é nosao pnmeiro d~ver 'l 
E' 16 opr-ô,·-·· & ncs cli8pendics do poder executivo, que 
é i::tdepe~dente, e não aos de~v:>rios do juàicisrio, pot-

.o~m>.is, lembro rco ainda que Ti citad:s o::a ~arka 
pr.Ncl!res 6ob1e esta questão npre&entaics na camara 
pelss respectivas commissõo:a~ eemp::" que E.e tratando 
~~umpto, a lei de 1832, que deu a coznpe~e:co'a final 
sobto recla.ma\õcs ds guerra da inde:;endencil\ ao corpo 
legislativo, esendo assim, nos ni:> C~>be aQn~ o';edeoer 
á deoiaão dojnlg.1Jo't (.4.poiad<u. ) 

Fll.llon·&.c ainda na opinião do cons.elho de e~tado; 
elb, porém, n~da ssrve para a ques:ãa. Os r~ois.ms.ntes 
})edindo ao governo o pagamento, a ~oção do conse
lho do estado cptnou que r.ão pedia o governo &ntis-
fiÕ2~lcaElllll. or· -odooo o la&'v o • 
aoa ioteressadc·a virem squi sclicita-la. 

Aonde estai. o t(•lnb.~i:nent:> da jur.ti~~ doa reola· 
m~tes pelo co:cs lho àe ea:a~o '? E, que saaim eet:aas
aem não odemoa QUi ir·r.os or o inião cllvena'f 
{Jpoio.doa.) 

Dc:.mais) o que requeri foi estu.do mais z.curndo, 
~:xtlr.e mais profundo da questão; ao q:::e me opponho 

:lr c.ra é ue ee decida a camar& acb apre5entll o de 
um pro eot~ pRr e at qu., nao o~ su mettíQ.o em a& 
de uma oommi811lo sua. E d"vo aqui declarar que, se se 
tratasu de reformar o noeao rt'gimento, eu proporia que 
neDh!l:n projooto oman"clo da iniciativa de um. on m11iJ 
deputados foa&li diloutido 10m ter sido tisto per uma 

. <loinmia~ da oaaa., porque o pucoe.r dest3. dá-lhe 
força u:orrJ e autoràada Olmo o l'1!gtmonto, porem, 
admitle o debate independeot~ doata formaliaaae im
po:tante, \:'11 proponho que quanto á reci.Amaçiio dos 
herd.eiroa dcs Teixeirsa Barbosas oaçtJ..Eo a ocmmiaaão 
de fazenda. 

Tra.ta·&e do um p;;gamonto de qur.ntia auperior a 
o.ooos, espitul e juros. Temos por miss::o %elar os 

dinhei.ros pu'blic~s. aor tisca:!s do thcaouro, e portnnto 
daa economia& do po'o anee11d.adss scb o titulo de tri
butos. Não ha pres.aa em so~vor a q~~~tiio, ha nec~>si-

pm t-3 e~ não trepido e::n vot~>r coDtra ~ pretanÇ'ão, 
tenhÓ vot:l.do cinco ou ae!a -vezes como deputado etn 
dia.,rentc.:~ legiilr..tuta31 o eompro oolltra n rlc:1~<mação 
dos hc!d~iro~; doa Toix<~ira<J Batbo~as, por estar ccnvcn
cido ~a sua. i~jur.tiçs.. Mu~ outros Sls. deputados t~lv~t 
oareção do m<aor(ls esclr.reo1mcntos, pcsto que a mtuona 
aot11nl j:l. a rejeitou nn &~a:ão p~stadn do 1869. Se hn 
r;entança. de tribun:~ea~ .úa tembem ae-otonça. da camua 
dos deputados. (.1poia4ct .) ;!c F.quclla ::-aua em ial~ado, 
estn o.evin tamhG;:::!. puaur, FriDcipnlmcnto depe;1a do 
oinco ou seis v.::z.cs repetida unitor.n.r.ent~. (..4po:rsdot .) 
PollCCS ou Dl'tlitoe votca nao f crmão au.idas, a :r;nioris 
é ou em d··l bo ·.-1. (Apoiado$)1 t~nto nos trlbu::JIIC-' como 
ne:t~ ca~a. (Muito óem.) . --·· 

Ninga.om mala poilindo a palurs:, o iDdo pôr-se a 
votos o requerimento, reconhece se não hAver :Jnmero 
legal; pelo que o Sr. preeidente declua enoor;ad.a a 
d!Ee.t:.fão do :ei_ucrimcnt?, c mo.naa fazer a cb.tuz:a'la; 
o p~r ella ee roconhoc~ torerooofl~ nusent&clo u Srs. Ca-

\ . I 1 • • I ... I .: 

Pinte, barii ' dcAra.çery, ~eroD1mo Pc:.niQO, Bor5es 
Mc:J.:uir~, Simõe3 Lopce, D1onyno Martu:.~, :OGm1:1~ 
g<t~s Lima 11 Silv.o, .Araujo Lin::a, Barros Barreto, M~llo 
:Mor~ee, Cnnedo, Pinto Limn, Jo!Õ de Alc!!car) Fernat:.· 
dcs da Cnnha o Ferreira Vi:a::2na. 

Continul~do a diac~~iio d~ Fl't-jecto, e ni:lg".lOC 
pcdinc!o a pullivra, fca hmhem encorr&c!l n sua. di!
cussilo. 

Entra em l' d~aã:> o projcctc dec:~dJ qoo 
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a pto"rineia de Sergip& se limitará com a w Ala· 
gôaa pelo Rio S. Francisco at~ a aua foz no oceano, 
senélo os llinitea ecoleeisstiooa os meamC?a que os eivia. 

o /Ir. (;orr~a• -Não pretenao disontir o projeob 
na parte relatin aos limites das pro'rinoias de Sergipe e 
ds.a Alagoas. E' meu intento oooupar-c:e ch. ps.rto final . ,. - .. . .• . 
duas ';):ovi~cias. 

Tra~:?.-3e de eft!l.beleccr d~ moao definitlVO F.S divi.&sa 
do daas dicces~s; porqu~, como V. Ex. sabe, Sr. pre-
n· - " • ... ~ ,. .. 

Parnamb:xco a a d.3 Ser_$1p~ á d~: Bahk Pelos prio.oi~ 
p~cs sté h:-je ::ceitos ns.o p6.ie s ass9mbMa goral do
crets.r pol' ai !:6 :u; altersçõls que entender ccnve:1ieo.tes 
D..!S dio:J~S(;S d.o !lllp:!tij. 

Nã.o direi que e~ta. materiil. niio Sl'jil. !ujeita. a i:n?:Jr· 
tantea co:lBideraçõ;s; maa a lei tempo:rnl to:::o res~oitsdo 
os p-:eceito3 da legiela.o;ão e~cleai&~ti.oa nn psr~e relAtiva 
á alteração dae divisn1 dos bispados. 

A provis~o do conselho ultramarino de 18 do Junho 
de 1807, rtferindo·sa á oon&tituição apost~licn da B:me
cücto XIV d2 24 de Abril de 1746, apJnllB rosnlva pura o 
po~or t.;mporal o direito de dTcotu:l.r por si a prime~rs 

eraçe.o que 68 or.uar n~ee8Sarn noa :n1 es a 10 · 
ceses. Diz a pro-visão : 

< Uaa.nd.o aa autorlaaia qca a e~ te respdto me com .. 
3t3 e:.n 'firtade di conEti:ui ib a O!tolic~ do Santil!-

BlmJ pa re Bon 10to e o r e ' 6, n~~o 
qaal me permittio, e a todos oa Sra rei' desta !llc;nar~ 
o!úa, a liberdade do po:?ermoll livremente determinar e 
eetabelaccr e'lrtoa e novos limite!! ~ todos os bis?::dos e 
pre a:z:1Ei a ereo '·ou qlle !G 'luvarem ~ t:r1g1r noa 
ce"J.a dcmiuioe do ~ra2.il, sem dEponüenci• ~o no"fo e 
espedal b~neplaoito da Só·Aposto1i~a, pela primt itl'L v c~ 
que B respeito d~ Ottdll bispado nos parecar o.;;zm:ni&nta 
qualqMr altel'Bçiio a est~ respeito, fui servido assignar 
e deterzr.inar, como por osta nssigno 11 detc:r:dno, pata 
H:r.ite> ou t~rmos d-:! !iCpfltaçiio dn prclezi'\ rle Goyr.z e 
d~ bi8paio do Pará os moamos limites civis que ~ctual
meato scpsrão as dau capitanias, pelo que r~Epeita 
á ja.tisdie~ã.o doa acua r~spectivos go"ernadorce e capi
tães generaes. :. 

Pur s;lgum t~mpo dnv!dou·eo t!a e::s::iGtenc!a. desta 
constituiç~o ai?cstolica, c:r. ratac de nllo cn~ontr~r-zo 
no bullariv do p:~pll Bon~d!cto XlV; mas fd :.find en
on1trad11 no real r.rchi•o d~>. torra d:> Tol.1b<), o ficou 
firmado qM as prlrneir;ll dt(lraçõe!l nos limitea dt~s 
diooe~es do B:titiilpudcm ser fuitas eem d-.fendencia du. 
Sant~-Sé 

Sa s:: tratr.BI6 d~s primeir~<& Eolteraçv.;,a na!l divi!'ns cas 
dioc::ecs àa B,.hia o p, ro.cmbnco, po:ler·EO h! a to::ca:: 11 
proT!Jcn::in contiaa no prt'jocto, e ·~ctqrmio.ar q:1o os 
li!lli:es d~s~a' diccsclS fo~scm, na pr.1·te rcspccth·::, os 
me~m·:S qui! OS dse plOVinci~3 de S~rgip<J c .A.li.:f,Ô~õl. 

Não s~ dan~o o ()RS.), niio é potsivú f'P?lic:;,r n. cia
-p<leiçü:o da. constit•1içi\o r.rostoliJa de Bm.!di::to XI v, 
in~cc:..da na p~:o•d,üo a~ c ··nstl.ho ultrama:rino de 18 do 
Junho do 1807. 

Para dc:cobrir esu comtitu:çiv opos~olic:l f.z, cor::o 
oheftl da PCCÇ~~ dca negocio!iecclcabstiooa da. s ·~o::tot~l·ia 
do im;:irÍ'~, as preciesa dilic;enoiu~, e ci:l u::~n r; p~.o
l!e~taçil:o j.l publio~da, quo Eobre reto asan?Jp~o c.wgi 
ao r=i:lis:ro om 2 do Ontt.bro de 1866, co.~ disse : 

c A. ~u~s.tiio toão deixa ~e t'3r slc11n.~3 .P~rn o Im· 
p":-io. Vcn~:o~n:o -ee quc.~xl:;t, n com!:t•:lra~ lllJ~sto 
lica (!., qu~ Se tr:-.ta, e:z:atnJilRr f'C ·ha 66 IU::l:1P. YI[:Or:l: 0 1 

n.o C ~r() d~ duvida, ~ervb~ Cll!l do arg:unc:~ to Vüh ' S:l 
para ee rcqll~rer ot.tra q.us c o -:cod~ i;;ug~q ft:_:''l 1 •l'idc~ 

c A rie?~nde11ch da S:mt;.-'::é <'~la :o. 1::.-!:•· Ç:.<? <!o~,l•· 
cit:e das dioc~sea t : .. rna. de demort.dtl f.X'CUÇ~O C C.lO • 

p::-::.di·na qunlquer dclibernç:io ·io gcv ~1n" a (.St~ w:
peit~. 'J) 

E::. c.::~sogncn :ir. d'" O&ÍJr;o~ e:nprOf adoz, n~ss~ I_·. 
J:;:lç:'io C:::l Lt: b ; l\ o!ltovo certuht, 2a d1~~ cons~!tnlÇLO 
&(O!tDlic31 ~ue fui rtmJet:üLl so urcbivo t'UblicJ, fc ::n .~ c 
aalv: c.o po<!'er temporal o direito do P.hcrar, pela pri
ceir~ "ez, as civia~ll da:J <lioc~~ts, f.tm dcpei::lct:ci~ do 
ncv > o c~ p~cial btn :p~ncito da Santa· Sá. 

~n~::o:id.o ea~il clirtito, psreoo ~ua ee I-õilc, se~ t:n:o
rid:td". p:o~urar ob~r dn Si>llt::-_é Cj'De. amplie o!avcr. 

Darh o ceu Toto a esta parte do rrr:·J :cto !e, em ve~ 

a? determ~nar poeltivamente que as divisa! du duu 
dxoo~~es solão ~ m'sre~s das pto'7inciaa de Sergipo e du 
Alagoas, auto~1sasee o g-:.verno para. ente':lder·su com & 
Sante.-Sé, no empllnh~ de ccnst-guir a oe.!!ssção da clan
B!lla que li::t._i.ta á :r-timcira ~ltoraç:W do divii;as a facul
d~d'.l c<;nfcr1da p~la oonstitui.ção spcstcllcil de Benc-

Ht~,. a,'t~rtni?anao o prc.·jectJ desie logo alter2çÕaE 
n~' ~l!,ll>!l.S ~a ~~ceara fóra do C?.so (J;>.:cifiesdo na con
&tltux.:;ao spo~to ... lca _de 24 d'J Abril de 17i6, nã·> pcs!a 
f a • . "~ ;:! c:::.d'll c::s e:fa~es pr.-r~ evi-
tar Ct'mpho.::çõe,, não julgo coo.vonie.ct~ <r.le e1 trAte 
de ~omsr tão grr..t-o delice~1>ção . Seri:l :\ a!.tel':l~·~o da 
p~e.t10$ s.té agor~ seguirt::. de tccnd.o cem a le:.hlsçio. 
A <lri~·-Çi'l 11~ dioc~ses e a f>ltc~çã.o c e 5CU1i Ji~it€S tê:n 
ei:!o feitas da r.ccc·rlo com e S&n~s-Só. 

Decreta-Ia11 sem depsn~eDcia ãa Sr-:~p~stoli.:s é reso
lução lf.JO n:ío !Hl dava to:n:sr um ::l:ladaro rxan:e. 

~ntere!~a muito ao poder ten:pJral a civislio do terri
~no nr.czon;;l ;_ o, trat!lndo-se de uma nação x:.as ·con
dlÇ~o's <lo Braz1l, é elle o q11o melhor Fóie julga-: d& 
co:r.ve~:~noio. da creação de bisp&doa e de a.ltaraÇõcs em 
suas d1V1f.a~. 

ã!l" c~r.eza <3 qui! na a ~e cons~gntria !1 ::anta
Só no s~ntido qr1o tenho iodicado~ eu mJ re>olveria a 
t:atar de qurJquor medid:~ om ocntrario :i les:..l:lçãc 
'V~genta. 

R. ·AlfDI1)0 M't::o<DI:S dá Um e.put·J. 

O Sa. Coaat~: -RoSro·me a ama me·Hdll goral, 
o !un'ic-:nt) em quo qnern cotlceieu que aa primoi'rs! 
nltcra õ~s doa ·m· • · -: · .·- • 

~alcedonia, bal!e }:li1T:l. ÍI\Zer !>Ot &i S. clC!I!IC'!:lbtsção,ou
VldJt. os preblu~ diçccs•nc:r. ,. 

Pensa, pois, o S::. con:Jelheiro d'3 est:~.uo Sonza Frr.noo 
q'o13 e peàer eivil, t:\nt;, peles eireit~s eo pr.dror.dc 
com:> em "irtud!l do c~.non 17 do ~·;,:::em~ da Ccilc~do· 
nia • I 6 :c a~tm•r o~ liu:ites dos bisF::do~. 

E.n su~t~:. ta~~iío d'l a~,utrioa q·le tenho exp:!tO, jul· 
~o d"'cr lel' " pRrt l à!l ccn~nlt'l em q 'le os ontro3 mem
b:·cs c1a Sc'c.;ãa do i::rp::ia do co!ueiho d e cst!:.do com
bat\HiJ e:te p:~.rcco;: 

QLir.ntiJ Mr• àir!:itcs c!o pa.droado, eis o qa.~ disee o 
s~. warqmz elo Olindc., cem q_n·;m CO:l.COrl!c.u oS:. vh
c.n::c ce Slpuc-<'by: 

c Qllrntv :.rs dircito1 do patlroslc1 affirmo pcsi;i;-a
:ruontr~ q:1o n •liv:aão d; e bidy&dos nunc.1. c::.tron n(lsta 
cate;~oria: 1•, r. qu~llrs r~ireitcs rderião-:e á3 p:;::ool..io.s; 
2•, :.~ meu cn <'O !l~cictcin u.su.rpcu. e sempre em nome 
do g.;v.::ru.J, Jir<.itvs qM o grro filo ;ro~do da> orde~ 
r.nn .rt t~vc.;, 

:r\ão t ·:ndo, pcr~m , o Sr. marq~oz: de Olinca tr.!ltaào 
do n 'giJlr.cuto douuziclo de c:~uon 17 do C;)ndliJ da Ca.l
Ci1,1c.nia, o Sr. viEccnd\l C:e s~1'UC-::by' tef~rini·;- S!l & 
cbr!l d.~ Direito Eccldattit:O do f . ll ~cido bil!:lO ccna.l de 
l r:'!;t., n:er.::eeato·.t e· b;,.. e~t~ pcn~o o c;eguinte: 

c O concillo Cale~ !cu . cs~ntuio no can. 17 : Si 
q•1a ch·itru auc:cr :'tall ltr.ptri:t1i '"~,;t.1 ut, aul .ri pro
C&nu i:1r-.o··etur, ciciltr duJ•Otiliontl tt puUiccu, tcde:ia.t· 
(i(aru:n qu · q·~e pa!'~CIIiarum (di~ ·ui um) ord~J aubu
çuatur 1> 

c Dnqni n. ~ ;>in~ão .e ~s~ dos Gr:goa tle attribniro::: 
no ,..cvr: r:lO Clvll n lD~!tb:ç~J dr..s d1.:.cosea. t 0~ cauoni~tRS ~regos e Oi caia cfl:b:CSs • CO::l? ~Q~ 
nana e B~sumo:~, tilo :.1a v~rd?.~e se :.oellla~-~ ~jlln· ao. 
c rõ h diz.·1r-~e qua fedo ? Z'-t" pont.~ c• pr1::n~1:o~ :~
gali~1as ; ':'!',~&ao lntllCI! cl] e~ ente':lhao que.~ pcd: r \Oi: 
ioatituír aa üioc•:te' t-•eeuí ra se~ i='porantes C1V111 por eon~ 
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~ult4d-:> êl!e!l •in!ü'.o ftJito o cat:.o:.t l2 a resreito dos bis
pcs qoe <clicit:lv7o taes leis: S!atuit Jc:uduJ synodu1 
dti~•ce;,s niliíl tale ct:mta.-i a q·,:l ibet rpiscoru•; 101 
t"er:) ui tale a l i. ,.z,J ctt<nt:&• in ro ·i o ,-adu cader 

ogo, O e:,n(•D l7 n!fo fÓle ter O tantid.o que lha àã:> CS 

G;.·~:gos~ 2·, e :S€toti :o a.L~te e<:non, eczu:!do Cl! Latincs, é 
q•1e, so o impera.~o", l:Jvuntad~ do :r.ovo, ou renova:l~ uma 
o:de.-'le, lhe t:jnntar alg-1mas 'VillD.3 ou alcê: !: de b!s;>ndcs 
ci~cum;-izinhcs, o ~~i~po dusa c:<Ulde lStenda. nau~> j~ris
dio~ão ~:obre e~Ffll lugsres; por eEt.e mcüo nlo teria o 
concilio ch Cs.lc-:dcnia concedido acs im?t~radores no 
~on 17 o que ihes havia ~gado no cnnc·n 12. » 

Presentemente, poill, .a msteria co:1tid~ no find do 
projecto. te:n de 'B~r deciàiila de ao~ordo cem a Santt.
l:é, c não é po~ivel s.ceita~lo nessa parte nos termos 
em ue est9. 

ão se pó ia eetabel• eer a àispo~ição peremptoria de 
que. ss dit'a~aes da Bahia e Pernambuco terão, ns parte 
re&J)(Cti-:a, as mesmas clhhaa qu.e as provicciu de 
.Alagôns e Se~ i o. 

e nao ouvt!r um 'SO ante.-... no mesmo aenti-
clo, :o sroebiepo dn. B!!bia e o bispo de Pern~UDbuoo Dio 
se:julgaráõ aa.to1isadoe, pela lttgislação vige11ta, pua 
moditlc.u sua juriadioçio ezn nla.çio a. aeu ·di()C(I'\B.OS. 

. -q·tan ·ae q':le1ra ea o eoar · pn:101.p1~ con no. 
ao- da legitlação actusl., ' não· de'e Eer em· nm projeoto 
que t6 ind !ent~met1te trata do assnmpto • . 
Tahe~- oa honndos. ágn&tal"ia. do prCFjeoto não. ·pre

~JI.d~l alteru o qn até .agora.e::ti .estabelecido áoero&. 
de~tt=: ma teria.; taL~ a na. intenção·· Bf'ja antoriaar o . 
gov.rn.o: pera entender~•e 'COm a Santa-sé,.' de moclo qlle 
&e eonsig'l a realizaçã2 do pen~amento contido· ~.fin&l . 
do prf'j~to ;·mas entao ca termoa empregad.oa "Vao além . , 
da intençio. (Ap~iadol } 

Em tod·J o u,g; entendi-quo uma q11estã> desta ordem. 
não dnia p!itsar sem observ;açõe• que d~mo~~tl'a~aem .á .. 
part!l final do projecto. 

N À 2" discus, ~b tratarei de apreaentar a emenda q-:1e 
me pareoe n "'EIS:atia; 

• J.\:1'1 Ali.. 1\U\l E. 'E .Ol1T11.0S ._11.1 .EPUTAJIOS :-
F .. llou muito o.:m. . .t 

Não ha~endo maia qa.em pty·~ a palavra, fica enc3-,· 
rada a di&cuuão. , 
Acha~ sobra a :mfn, e ni a im-primir para líer 

vo~da na prC'ximn &9stão, a aeguint:l redacção : 
« A aaseml.léa ~taral re!olve : 
< Art. 1 • E' o EF<'erno 11utorisado para manaar 

admiU1r á matricula ns facmldsd~ de modicina da 
Bahb. o phnrma~eutizo Aris!óiaes Ferrsz Moreira, por
mittin ·~·se lb.., fszer ·1)s "eXames dos resp~ctivos prepa
ratori•JB; ou dun11to o cu.rso cu d3poi, que o mcs:no 
p~urmQceutic;, ez:ti.-er formado. 

c Art. 2 .• São re,oga1as as dispo::çõJa em cont!.Ario. 
c Sala dt:s oommia! ões, em 19 d"' &ltembro de 1870. 

-Candid.o Men.drs de Alnuicl<J.-Jo•iCalmon.-Corrêa 
:l!·Oliceira » 

DA:ia :t c,riem do din, levanta-se a sessão ás quatro 
!l >:as Cl.:~. ta.:d.o. 

~~da em 20 de Sete1nbro. 

1':\l:$1DE:OOCU llO S!l CO:-IDE DE D.I.EI'E!!fllY. 

Ao ceio-dia, f~it"l. a oham~aa, aobio-se pre!entea os 
Srs. cc.:::~de dtJ Baependy, P;>rttlla, Paranhoa Junior . 
?in~ p.,~a, J~ii> Mendes, S<rnza Reia, Angelo d~ 
.b:nan l, Gama Cerquei:a, Luiz Carlos, Fernandes 
Vicita. J a:1een d•J P«ç~. CrllZ 'Machado, Casado, Vi
~nte F1gl eire®,- Fiel ~e Cat v<~llib, Go!llu ele Castro, . . 
.Aurefu.llo-,cie;~~~o, Paala 4~doi C~:Meu-·. 

dea, Pinto Ba1ga, Flori&no ac GJa(ly, Coaê1, Fer· 
reira de Agniar, Sobr5l Pjn ~o, Dionysio Mar1illS, Siha 
Nunes, barão d& Villa dll. Barra, M~llo ~1cr:ea, Coata 
Pi:1to, b! rão c.!~ Arat;fgy, José Calmon, Ferreira 
L~t;e, Lima e Silvs, Lan-qg,, · Alenoe.r Ar:1ripe, An
tJI!io Prs.~o. ~IenezeaPt'Sdo, Fsusto da Aguiar, Duqu(
Eetr.:l'ln T!!ixeiu, Diogo 'Velha, Theodoro da Silva, 
P.t>:s d~ Men:lonça. Pereirs da Süva, A..flc,ngo de Car
valho, Rod:ig? SilvJ, C~ordcso de Me:Hze3, Barre-a 
Ba:::reto e Pa.uiino uc Souza. 

- · · .. :r - .... · · • o 
Chaves, Ba-::rcs Cobra, B1hie., Cnndído Torres Filho, 
Coelho Rochigues, Evat!g(llista L->bato, Ferreira ela 
Veiga, Ga.imarães, H~racl:ta Graça, Joaquim Pearo, 
Mello Rego, Maneei-Cle:ne1:tino, Nebisa, Pedflrneiru, 
Pi.oheiro, Ro!la, Sabis,. Siqueira M~C.es e Uchô3. 
Cavaloant:; e sem ella os Sra. Andrade Figueira, 
Almeida Pereira, Assis R~aba, Araojo Lima,.Araujo 
Gó~s. Auga.st~ dB Oliveira, barão de AnQjatnba, 
Benjal!lim , Borgos M"'ntairo, Bittencouú • Can- .· 
diQ.o Murta, CamiH.o Bar.reto, ó Camillo. Figa.oireclo, 
Conêa de Oliveira, Canedo, Capanem•, -Carneiro ela 

Duarte de Azev;io1 Dia~ d~ Rooha, Fon~. ~ 
rio, Fernandes da Cunha, Fe~ira Viauna, Gilviio,Gon· 
çalves da Silfa,. Gomes da Siln, Hezuiqnet JQ.Jlqaeira; 
~~ . . 

Leandro Maeiel, Leonel·de Alencar, Mello · ltattos,
Moraes_·Sih'a, Monteiro de ·castro, p.,r. Malheiro, 
Pereira Franco,· Pinto de Campos, Pinto Lima, Pinto 
Morti ·Ra oso da·Oam • J L ·, 

esxeira. Juniot e Vieira -da SUu • 
O Sa • . P.usmZlft'z ..cl~olara.não;.ll&ver. aeaio por falta 

de. numeto legal. 
Nio obstante, o Sr. 1" .aeoret;ario· dá .oouta elo re· 

guiDte .·· 

Um ofticio reo mmiaterio ela agrioultara, oommaraio 
o obras pa.bliou, remettendo, om respoeta, a corrnpou• · 
cloncia troeaia emre a J}reaià.enci:t do Santa-Cathatm. 

• "adacc~snbiaCatha~ 
a ...apor.-A.quem. ez a reqniaição • 

Tres do r eoorotario do aen~o, participando que!~ 
mesm~ seuado adopton, e !ai diri~á aanoçio imperial, 

o g-lTemo a despender por conta receita elo exercioio' 
oorrento :a quantia .de (5(1;0COS pata fuer ouha::, e 
oon-er 100,000 küogrammas de moeda elo Diklll.- Ir.
toirada •. 

Acta em 21 de 8etem.bl"o. 

PaSIDE!ICJ.L DO Sll., CO~DE DE JIAEPENDY. 

Ao meio-lia feita a ch1mada, aohio-1!~ presentes os 
Sr3. conde de Ra.e~udy, · Pcrtella, Paranhos Ja.nior, 
Pinto Pesaoa, Jcio Mendes; Diu· da Rocha, Fernandes 
Vieira, Affonso de c~rvalho, Sobral Plnto, Caaado, 
Patl!a Toledo, Camillo Figo :irooo, F "rn:ira Lsge, 
Diooya:o Martü:l!, Faa.1to de Agujar, Fiel ele Canalha. 
Floriano Godoy, Vioente Figueiredo, Theodoro da 
Sil ta, F1 ntell, .Pereira Franco, Candido Mendea, Costa 

· uDgaeira, Conêa, Ta~ne1, GJmes--de-Gu~At.~trreo~-.-,--
Luiz Carloa, bario da VillA da· Barra, Corrêa de Oli-
Teira. A.uga.!U> de Qli,.eira; Antonio Prado, Pinto de 
C•unpo•. ~ Angu~to Cbnee, Vieim da Silva, Rodrigo 
Silva, J . ronymo Penido, Canedo, Hmriqo~s, batão de 
Arsçagy, Cruz Machado, Sinaõe11 Lopes, Araujo Góes, 
Fe~reira V;anna, Pi:lt? Bra~:?:a. Ang~lo do Amaral, 
Mello 'Mo~aes, ·Lima e 5iln, t: chôl CaTalcante, Perdi-
gão Mclheiro, F"rr.:áa da Veiga, Cardoso de Mtnezea, 
Ferreira de Aguiar, Leel de Meneze.s, Duquo-Eetrada 
Teix·~ira e Paulin:l de Souza. 

Fa.!Uio o?m ~~pação, cs ~rs. )..s~ombnja, ~roa 
Cobn, Bah1~, €andi.:t'l ,T..;rrea F~o. Coelho ~drJgae:r, 
Etagwta Lob~, GuimatâeF;. Reralito -Gt&r&. Joa-
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quim Pedro, Mello Rego, Manoel Clemo'ltino,..:N•biu, 
Pederneiras, .Pinheiro, Salles- Rosa,. SiqueirA Mendes, 
Lamego, Diago Vel;b.o ~ Jcsé Cálmon .. ; ~ ~~em ella 
os Sra. Andrade F1gueua, Alencar Al·ar1pe, Aure
liano de Carvalho, Almeiia Pereira, A!!!i6 Rocha, Araujo 
Lima, barão deAnajatuba, Ba.r:os Bureta. B3njunitn, 
Borg~s Monteiro, Bi ttenoonr~, Clll:ldido M u:ta, Cs.mil!o 

Branco, Ciocro D.antns, Domingues, Dns.rte cÍe Azevado, 
F. Belis~rio, Forn~e:des da ;c~z:he, Gt>lvii:o, Ga:r;a ~r
queira, Gonçslvos da Si!va, Gomos ~s Silv , Jcsé Al~n· 

• I 
Mello Mattos, Menez'3s Prado, Mcrnes Silva, Mcntciro 
do Caetro, Paes da Mendonça, Pereir<~ ds Silvs, Pi.oto 
Lima, Pinto Moreira, Rllpow daCama.-a, Silvl Nunes, 
SoUJa Rei& e Teixeira Junior. 

O ~a. PAEsrnENTE declara não ·haver sessl!o por falta 
do DUIOOro legal. 

Não obstante, o Sr. 1• secretario dá co:nt~ do se
guinte 

t::l:PD>IZNTE. 

Um offi.cio do ministerio do im erio tnvi..•ul.clo a c6 ia 
au en toa o ecreto pe o qua • M. o Imperador houve 

·por bem pro:togar novamente até o· dia 30 do corrente 
fnez a acto.alaetsão da wem~lés gerallogialatiTa.
Inteirada. 

atro o mesmo miaieterio, trausmittilldo ~o -prosi· 
. aente da. Bahia, afim de ter infomada, a repre
aentaçã, ela oamara munióipal da 1illa dJ& Feira·de 
Sant'Anna, edindo ara atrimonio a oonoessão das 
erru 011 ncape " oa nt Anna os lhcs~i'Agua 

e Sant.-Barbara.- A quem fez a requisição. 
. Oo.tro·do ministerio da ·gusrra, enTiànio a cópia 
da informação sobra o requerimento em que José da 
Costa· ·Lima e outros,· e;x>ToluBtarioa da _patria do 
corpo 31". pedem indemniaação da g-catifiosc;io de 
300 rs. cliarios qn& cleixárã:~ do receber durante· cinco 
annoa incompletos.-A queml'c3Z ·a requisição. 

Sete do 1• secretario do s'nado, participando que o 
meemo.l!enaio adop~ou, e vai dirigir á san~ão impe
rial~ as resolaçõas sobre a matricul& de ostu1iantes, apo-
sentad ·a a li • Q 

Joaquim. Fellcissimo de Al!neida ~-o~ da, -e autoruan~o 
o· go-verno para oonoed.er á. aaso:ll&çao de de;;obitruoçao 
da foz elo rio S. Gonçalo~ estabelecida na oiiade de 
Pelotas. a introduc ão de todo o ma.tericl. · 
~e. e "tos 6 im:portação.-Inteirada. 
Outro do mesmo secretario, partioipar.dJ ter oon.e• 

tado ao BenJLdo qne S. l\t. o Imperaaor oorsente nas 
reaoluçõaa ds 8S'eznbléa geral, u~a que eleva a 4:5008 
os 'tencimentoa do -secretario do 8Upremo tribunal ae 
juatiya, e trea que autoiisão o governo 1>ara conceder 
um anno de licença oom todos os Yenaimcntos a? desem
bargador Manoel Cerqueira Pinto, preaidente do tribu· 
nal. do commercio do Maranhão, e aoa de1em bargad.o· 
ree da re~ da-Bahia Antonio GonçalTea Martins e 
Luiz Antomo Barbosa da Almeida. 

A.ota em. 22 de Setembro. 

l"lU~IIDtNCIA. DO Sll. ~Ol'Q)E DE JI~!Nl>Y, 

Ao meio-dia, feita a ohamaa.a, aoh~-se presente~ 011 

• , .... ' 'li ' 

Pinto Pessoa, Lamego, Caaado, Candido Ma~ae!, Ro-
drigo Siha, Sobral Pinto! Fiel de ~arvalho,_ F.ernand~s 
Vieira DioDysio Martins, Ccnea dll Oliveua~ Lmz 
Carlos' Canedo Paes de Mendonca, Angnsto ~haves, 
A.l'on.:o de C&.r~alno, Fer:~ira da. Veiga, Con~a, G<?mes 
de Castro, Pinto Lima, Mene~c!õ Pr&:.d.o, Cost& Plllt2• 
Cruz Machado Theodoro da Sllva, P1lltO Bra.~g, barao 
de Araçsgy, J~nqueira, barão da Vüla da. _Br.rra, Cl
millo Figneiredo, Pinto de Campo!!, Pere1r~ Fran~o, 
João Mande .. , Vioante de Fi~ueiredo, An;oni~ P•·~do, 
Cardoso de Mont~t:~F, P-llula Tolcdo, Pca1:a c.a S•,va, 
Ferreitn Lage, !\1ello Mçraes1 Pa"Uli:Jo de Sc:>z~, Fer-

· reira d.·:.Agn!rar,· Teixeirll JlUrlor, -Florisno êe-Gcdoy, 
Silta Nunes~ ScuzK' Reis e .A:rrgelo do-:.A!Iiatnl. 

Faltiio cem pa1ticip:.çio cs Srs • .Aza:nbuia, Burcs. 
Cob~, Bahia, Candido Torres Filho, Ccelhc; RJdri~n1es, 
Diogo Velho, Evar.gelistl! Lobato, Gnirnarãt61 liera
clito Gr&ça, Jorqdm Pedro, Joré Calmon, Mello Rttgo, 
Msno,l Clementino K·bü11 cd (e. • • 

08'1-1 les, Siqr:('i:a MeDics e Ud:.ôa CavAlcenti; e 
sem clla os Srs. Aorell!!z:O C.o CHv;.lJ:o, .Alencr<r Aia
rií>e, And!-ail:e Figueira, àlmeid"- Perdra, Assis Rcchs, 
Araujo Lil!la, Ara1>j:> Gó -s, Au ·u:;to ce Oliveira buã:o 

neJa u. a, ancs ar:(; i)1 .e;,J!t!Illm. Borges Mon-
teiro, ~itt:!:l.<lourt, Canilido :Murtl'l, C-::rdllo Btrrc:t,, 
Capaneo~, Catneiro da Co:nha, ('a,tc!lo-!hanco, Cícero 
Dantu, DJmingues, Duque-Estra.d:. Ttl:..~ir~, Dcalta 
de Azevedo, Dias da ~htt, F!:u&t'l dG Aguie.r, Fon• 
tes, F. B:lisario, Fernané!c~ da Ccnu!l, Ferreira 
Visnna, GtJ,ão, Gama.Cerqtlilira, Gonç~lves da Silva, 
Gom~s da Silra1 He!lriques, Jercz;ymo Ponido. Jc~' 
Ale:1car, JaD!On do Puc;o, L~al do Menezes, Leandro 
Mnciol, Lim:l e Silva, Lc0nel Alonear, Mello Mattos, 
Moraes Silva, Monteiro de Clistro, Perdigão Malheirc. 
.Pinto Mo!~irs, Rsposo da Camara, Si:a:~es Lopes, Ta-: 

O Sa. PBESII>EISTE declara não hn.vor SeJSI!:o por falta 
de numero Iogd. 

Não obstante, o Sr. · r searetario~ d.i ,oonta elo se-

que S. M. o Imperador houve por bem cleeiguar o àia.23 
pa.m-ne~:~ber no ·paç') da cid.ade, i. uma. hora da tarde, 
u ,deputa~<Se~:~ d.e&t&· oamara que têm de apreaentar. ao 
m.eamo .auguato senhor oa a.utogr&pholl dos t:ea deQre.tc& 

. da·aaembléa gera.l legialaüva, .o }?timeil'o que fi-xt. as 
fo:çaa de terra para-o anuo·fln.anoeuo de 1871 a.-1872~ e 
o segundo .e terceiro que e~:ta.balecenm patrimonio em ter-. 

· ru para Suas Altezu &a Sereniasilll$ s Princ:ezaa lmperi6l 
e D. Leopoldina e seca anguatos e?prsoa.-Inteiracla. 

Outrodo 1• aecxetario do ssnaao, re~et\enao a ~;e
guinte emellda, quo ·vai a imprimir, approvada ~~o 

. 1 - • "mara-q u rl!a·o go'Yzmo 
pata mandar admittU á matricula. do ~· uno do curao 
medico da faoulde.de d& côrte o alnmno do 2• snno 

_ pharmaoeutico Antonio Jo;é de Faria Filho,· feito o 

quanto a outros. 
~No att. 1• eejão eub!titoiJ.aa r.s pnlauas- e c:lispen

~anclo~ss> etc,-, a.té o fim, peles s~guint\la: 
« Dispenenndo-sa o lapso de tamp:> P'ta OJ ex:sme! 

que o b.ou-terom excedido. 
c Paço do senado, etn 20 de Setemhro do 1870.-Vis

con41 de t!batt6, preaideuto.- Fred~rico de Almeida. • 
Albuquerqu•, i• ;eoretario.-Jolé Marlint da Cru:: Jc(Jim, 
2• seore~~io. :. 

Qaa.tl'o do :!llesmo secretario, participando qus o se
nado adoptou, e vr.i d.irigir.á sanoçio imperial, c pro· 
jecto de lei fixando sobre propoata do governo a des ~~ 
e orçando a receita geral do lmperio para o _exerCllllO 
de 1871 a 1872 bem. como as resoluções oonc:edendo 
divenas pemõe~. -In~eirada. 

Lê-se e vai a imprimir para sar discutido conjunta
mente dom o projaot:., o seguinte pateoer: 

c A 2' commisEão de orçam9nto, a quem foi pres~nte 

Cor1êa para dar pareoe.r sobre o pro]eoto n. 45 deete 
anuo. apresentado por elle e por octron S1'8. ~eputa.ao:, 
relativ~mente c. ajni as de cu~to para. pres1dent~s ~e 
r-rovinoia, ente!lde. que e~se proJect·J B'1.tlllfaz :\ ~o~on~ 
necessidade de ren~aão da. segunri& paxte do art. 2 c.s. te. 
n. 617 de 7 do Agosto de 1852, c:moeraente ao as· 
sumpto. • w d •t 

<I A cc;:reciaç:iJ ds. mo~d!l, !i!!~tm oo~o ttl. " er-
ll:lin.ad.o a el~TSçã~ da ~~t:1':l:ns:ll.:> d.e d1ycr:o~ -e~pre; 
gos publicos ju;ti ' .. C:\ a mapcêlÇJO!O do prOJ~cro_ .. -n .. e:lt. 
a melhora:: ~ G:s:'!ção 2ad.a h~ 1_8 P.!!r..os !12 :>p~as a.~ 
custo dos pre6ident~s de prO,.l:J.Cla. 
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SESSÃO E!l 24- DE SETEMBRO DE 1870. 

• A aivieã:> de~t~ co dnil! partes, ums. pua trans
porte e a cut~r. pars pri:::1cito e:tAb!leci:nento, fystcma 
j& adcp~r.do per est~ ::.:J.gu:~!l. ca~a.::,. :i:cr::a ds.a ajudlls 
(b Cu~::> que ~:ercçbe;:u CEi ~-ÍSp~S, b_;.bilita !'. fi':&:-~at-lG 
~:!!~ fE.õpJ:·cL-:cada igcaKd.e nn. eun d~~t.nbul:ç:!o do 
que eot:1al:n~::.!e com ~ =xação me::1c:; fii::s:i·;d q-:1e lhes 
C:á a' lâ. 

" Po:.- c~t~s ::n.õ:s! a c::-:nl::!~: ~Eo é c!c p:<f(C ~r que 
entre :a c·rle::o C.os tr;;ra1l!os cesta ~.u,:;uata csm;;.ra. o 
:p:•S•!.to n. ~~ Clest~ :.;:;;.::>1 q~~ j.i Li j:.1!g.<iJ ohjccto 
ce dehb~rsç.s.o. 

c , J a C!Amar:: üc-.•. . p~ ;, : s, 
1870. - Tl~od:.ro i!. F. Pe:-fi,.a. d~ 
Cas~ic <?e }..r:).ujo L!tr.c. Atn~u1, 1o 

PB.E~lOE::SCU. llO Sll.. Cl':SDE llE .11.\IPZlSD'f. 

. . . . ,.. ' , 
Pe~toa, Vieira da Silva, Fen::fndea Vieira, Theodoro 
.i& ~ü:a, Fe:-rcirs d!l V~:iga, Jcii ·:l ~!en~oe, Pinto Braga, 
Psula Tolecr, CR'!lciO:o Mfn:lc;s, Ro!lxigo Silv.::, Flo-. ... ~ - . 

' Barra, Vicente Figcdrea:oJ Gemes da Silva, Corrêa, 
Araujo Góes, ADgelo Amaral, Camillo Figuoire:l.o, 
Uchô!l. Cc:nlcanti, J::.l'l.!en do Paço, Cori~& de Olive!m, 

Andrade P'iguein:_l Sobrtl Pinto, Pereira Frano:>, Au
relisno de Cu'f211:o, Auguato Clulve!, DioDysi.o Mar
tí~s, Affonwc ele Candho, Paes de Mendonça, Canedo, 
v~mego, Henrlqoes, Jercnymo Pe:nido, C&Zado, Costa 
Pinto, Mc;nez~a Prado, Silva Nunes, Laal de Menezes, 
Pinto de Campos, Ferreira Ll!ge, Pereira ela Silva, 
Leonel da Alencar, .Pan!ino de Souza. e Diogo Velho. 

Faltlio com participação. 08 Sra • .A.zambcja, Barros 
Cobra, :Sabia, Candi.do Terre~ Filho, Coelho Rodrigues, 
Evsng<Jli.fh Lobato, Guimarsee, li~raclito Graça, Joa
quim Pedro. Joeé Csl::lon, Mello Rego, Manoel Cle-

--~mWt;eun.U.~ • , · · , , 
Salles, Si'lneira M~nlies, Lima. e Silva e Pederneil'as; 
a sem dla ca Sra. Al3nca.r Araripe, Almeida Pereira, 
Ani~ R~c'!l.a., Antollio Prailo, Anujo Lima, Augusto 
de OHvci:s, hnrão de Au11jat 
3arr' s Ba..-reto, Be:Jjamim, Borges Monteiro, Bitten
o~urt, Cs:naido Murtll, Cstr.illo Barrr:to, Cspanem!!, 
Carneiro da Ca.:1h~, Cast~lb Brai:co, Cicero D<:.ntaa, 
Cudcso da M!i~ezes, Domio~ee, Daque Eetrada 'J)ei
xcir2, Dc::n·te de Azevedo, Du;s da R?eha., Fausto1 de 
Aguiar> Fiel d-3 Cnn·a1ho, Fontes, F. B~lis::.Iio, Fer
l'ls:cdas dz. Cu•'!.ls, Ferreira 'Yi~nna, Galvio, Gama 
Ccrqaei:r~, Gt.nçih-ee c1a S!lva, Jt:nqodr.:., J . de Alen
ca=, ua::1dru Maciel, Luiz Ca:lcs, M~llo Mt.ttos, Mello 
Mors~s, :'liua~s S:lvs, Mo!!t:iro ce Csstro, Perdigão 
~lalhdro, Pi,to Limn, Pi~to Moreir:>1 SimõeiJ Lopes, 
Souz~ Rei!, Taque:; e Tdx~.:irs Jnnior. 

O ~1\ . Pnli.SJPI::~Tl: ~~clara z::!io haver 6foGBáo por hlta 
~e n-c-=ero legal. 

Nã> ob~~ntc, o Sr. I" secretario dá conta do &eguintt 

EXI'EDlENTE', 

s.s~emb:t'a gotP.l, que sutoriaa 
o r;c.ver.llo para mc.n·itr s.eroitt!r J oão Pi::e!! Farinha 

-- 'Filto e o-:: t:cs ~ omr.c x:.::. fac:llnade de meaicina da 
c6:tü; -ca q•!a:. r;:~clu~ão S. }1. o I:nperadcr consente. 
-In~o: ha:la. 

Outro ac .=eo::IO !!;Ü:.iete:-i.o, e::!.Vii.Ildo o offioio d9o 
?ree:cL!lci:l da p~o,Lé~ ~-.: Per:l.r.=b~co trs-ozmittiui!o 
um r:. rc p ~ese:l.ts';~O e::n qu~ o b;aóarel F:r.:::;.cieoo Lucns 
d_e _s~c~!\ P.•.ug':l ?td~ a :-""og?ção co v.lgu!llas ~ispo· 
IilÇOé,; 0.08 eaht1l~(ll! da comn:"l:l. de ~o !8 Senho:a da 
Ccnceiçã'> C.or, Mi1itat€S, app;:cv<4~os pela lei provinci~l 
n. ~52 d tt 9 de Jul!lo t.l:i::no.-A' coc:::i<~ão de as~em• 
blés.s p~ovinc~es. 

Ontro do :nbütcrio da agricultura, C:lt::'!!:t:!~i:> e 
(lbrus publioa3, remotte:ldo o requerimento il::forD:ado 
em que o Dr. Manoel Pereira da Silfa Ubatuba pede 
divclS::s f .. v:;rca pars os proanotos de sua fabri:a de 
ta::rJcl~m carn•1.-A' ocmmi!eão de fezenda. 

TrL·s do 1' ~-ecret:trio do sens.co, j)a!ticipado <i~a o 
me"~Z:O &·~n.&dQ ai!eptsu, e \'si àirigir á saneçlie is;:e • 
rir.!, r.ars~gc5nt~s n~clu; i\~ a: 1"1 dcdarcndo que d;;:vem 
~r.ten.!er-ie oot:c::didaa por deorsto de 3 àc Março de 
1868 r.~ peur;õ:s que o f~r;o ao chefe da ~visão b;r~o 

Ccrdcvil Maurhy; 2', auto:is&ndo o governo psr::. co::
o~cor "· D. MF.ria Izab:-1 Fer:Jandea da Süva, irmã le~
tima e "'cnor co fin~d.o 1• tenenta da arm&da Joaqlllm 
X'!tier de Oliveirn Pimenkl, o monte-pio q"J.e eompe
tiri!l a. aus mãi ae niio houvo!se bllecido antes de o 
perceber; ~·, remittindo a D • ..&_clelnide Fcntea Rangel 
de A:lts.s, -viuva elo capi\lo de artilharia Antonio Joio 
R·mgel de VBBoc:n:~ello, Ant&a, a qut:.ntia de 8545441 
que ello devia ai fazenda nacional.-Inte:irada. 

O Sa CosTA Prl'(YO, obtendo & psla.tta pGla ordem, 
ceolsra qu" a deput!9ii:o e::::oarreg:tda de a reEentar a 

. o 
ur.cmbléa ge-ral fixando as forças do terra e edabele• 
Cendo Ut:l ratrimolliO em. terru para 5U&S Alt;zas 88 
Sereni~imaa Prinoezu Imperial e D- Leopolcina e Ee:lS 
au ~t::a e8~osc u · · · · q11e S. M. 
o Impcr5clor to dign8ra responder que enmiaaria. 

O Sa.. Par:stnEl!ln deolarli que & reepolta de Sua Ma• 
seatade é rec~bida com muito eap~clal agrado. 

~~eta em 24 de ~etembro. 

l'l\EII»E!\CU. :00 Sa. COKDE DE UEPENI>T. 

A'a Eeto horu ela noite, feitll a ohamacla achão-ee 
;;resentes o8 Sra. conde ela Baependy, Port:illa, Pinto 
Pfasoa, Joiio Mendes, Fernandes Vieira, Rod.rigo Sil'fa1 
Teixeira Junior, Dionysio :Martins, J'snaen cio Peço, 
Gomes de Caatro, ume o, Vicente de Figueil'e3o, Go-

. ~doy,Ca· 
millo Fig11eiredJ, Canedo, Cand.ido Men~•. Aitdracl~ 
Fi~eira, Angelo d.o Amar-:!11 Barros Barreto, Al'ouo 
de Carvelho, Fiel de Carvalho, Al'llllj·> G6es, Conêa ·v • • 
Cardo• o de Menezes, Aureliano de Carvalho, &Wito de 
Aguiar, Viein da Silva, Pinto de Campoe, úr.l. de 
Menl'zes, Dias da Rocha, Uohôa. Ctr.~&loanti, Jl!ronymo 
Penido, Pinto Braga. Ccnêa, Feneira Lagi, RDpoao 
da Ce.rr:ara, Cruz Ma::haclo, Antonio P:ado, Sobral 
PintJ, Diogo Velho, Au~to Chnes, Panlino de Souza, 
Si!va Nnnea1 Pereira F'.ranoo, Henriques e barlc da 
'Vi1la dr. Barra. 

Fcltão oom pa.tticipação oe Sra. A.znmbnj~, Barros 
Cobra, B:1his, Candido Torres Filho, Coelho Rodrig:aes, 
Evangcliata Lcb&to, Gaimarãel!l, Heraoli~o Graça, Jos.
go.im Pt!dro, Mello Rego, Manoel Clemcntino, Nebiu, 
Pc:derneiru, Pi::theiro Rosa, Salles, Siqueira Men:!ee, 
J os& Calmon e Paranhoa Junior ; e &em ella oa Sra. 
Aleno;r A.raripe, .Almeida Pereira~ Asei.a Jbcha, Arr.:. jo 
Lima, Au~sto de Oliveira, bari>l de Anaj&tuba, barão 
de Araça.u, B;ojamim, B3rgos Monteiro, Bitt~ncourt, 
Csni!i,io :M.utts, Camillo Br.rre~o. Cap:~:aama, Carneiro 
da Cunha, Cr.stdl·:> Bra1aco, Cioero D.w.tas, Co!ta Pi:lto, 
D mi 1 Daquo-Estrada Teixeira, Daaxte de Aze-
vedo, Fontel', F. B~lizario, Fernancka da Cllllha, Fer
reira de Aguiar, Fcrreizs Vianna, Feneira cia Veiga, 
Galvao, .G,.ma Cerquaira1 Gonçalvell da Silva, Junqueira, 
J. de Alencar, Leonel de Aleno~r, Lozandro Maciel, 
Lima e Silva, Luiz Carlos, Mello ~bt~&, Mello Mor~s. 
'Menezes Prs.do, Moraes Sil'la., Yonteiro de Castro, Per
digão Malheiro, Pereira da Silva, Pbto Lima, Pinto 
M.onira, Simõ&t Lope10, Taques e Theodoro da Silva. 

O Sa.. Pu.siDE~TE declt.ra não haver ses&io I o!' falta 
de numero leg&l. 

Não obet.ant>-, o Sr. r seetetario dá CO::l.ta ao !e
guinte 
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SESSAO EM 27 DE SRTE:\JBRO DE f87J. U3 
EX.PEDit:!!I:TE. 

Um officio do ministerio do impe~io, envi~.nao a 
oópia. do dt:~eto peio qual S. M. o Iu:..per:<.dor houve 
110r be:n co~"eder ~nsào ao alfer~ do 3" bate.ih;;o de 
i:lfantaria Joã'l Sosres Ba.ptiEta Mnchado. -A' CO'!Il· 

• -0 • 

Outro co miaistttrio da agdcultura, commercio e 
obras pnblicas, devolv~ndo o requerimonto em que 
Rô~e &; r.m.coa e OlltfOi, fabriG"Il:?lil ce. fiegea e carro_ .. , 

trilho3 de ferro nas l'Ullll desta cidade.- A que:n fez 
a requisição. 

Oatroào mesmo minísterio, remettt.mdo o sutogrnpho 
da rcrolnç:io d,; a1111embléa ger,.l antorisanC.o o goTerno 
para coo.cecit-r, a q11!lm. melhore:s coc.diç.õea orrerecer, 
permÍllbão para a con.'t~uoçio de uma estl:Pd.a que par
tin1o do melhor FOo.to maritimo da. provineia de Santa
Cath~trins, 'Tá ter á cidade da Porto-Alegre; na qn.al 
resolução S. M. o I~ptlra~or con eatJ. - Inteirada, 
officia!ldo·ae ao sen~do. 

Oito do 1• searetarJ.o. 4o. senado, par.ti<:ip~do que o 
' " J .. 

gaintes resoluções, de que ficou a oamara inteirSida : 
1. • Appro~ndo o deereto qne conoeds privilegio ao 

engellheiro Paulo José de Oliv~ira e outro, ara intro-
u çao r nersaa proVlllOtas as mae ts e vs.por e 

Tehiaulos de invenção io engenheiro Thouuon. 
2. • Autoriaando o governo pan conceder privilegio a 

"Antonio Ferreira. R~moa e outro, ou a qaem me~hores 
(j , n. con ucçao e que8 a.c

tuantea e planos inclindos na provincia do Rio-Grande 
elo Sul. 

3. • Rev~gando o art. s• de decreto 1,591 de 30 de 
Junho de 1859. 

4.• Approvsndo a pemão qa.e foi concedida. a. D. Maria. 
Francisca da Silft. Gomea, viuva da capitão de vt'la.uta
rioa Irenen. Gelltil G Jlllea 

5. • Deolaz11ndo que a pel:l.&io co;aoeaida s José Maria 
de Çampos Sobrinho enten~e-se para o 1• asrgento 
com praça no 5~· corpo de T-lluntarios da patria. 

6. • Autoriaando o govt~rno para mandar fazer exame . . . 
maaeutioo Ceaarío Naztameno de Azeveio Mott.a. Ma
galhães. 

1. • Aa.torisando o go,erno para ms.ntlar des~e )é. ma· . . . ..... 

Francisco doa Santos Corrêa. 
8. • P.uto:r:SaD.do O ~ferno P&ra manàar aamittir á 

ma.tricula na aoadem1a du bellaa-artes o e~tudante 
ouvinte Sebastião M~ndes de SouzR. 

,~cta em 26 de Setembro. 

l'&f:SIDtl'CCU. l)O Sll. CO~DE DI: IIU:PE!ID\'. 

Ao m -:ic-dia, foita. a ohs::!:ac!a., a<lhio-~e prtwmtes 
os Sra. conde de Bae?&ndy. ::P.ua-!lhO! JuDior, Pinto 
Pessoa, Angelo do Am11ral, Fernandes Vieirat Casado, 
Luiz Carlos, Gomes de Castro, 'l'beo:3.C>ro ds. Sih·a. Jun
queira, Jerony:mo Penido, V1mego, Afl'onao de Cava
lho, Paula 'l'"ledo. Vice::~te Fígaeire:io, Fiel de c~r.,alho, 
Borges Monteiro, Paes da Mendonça, Co:réa de Olivâra, 
Candido Menile.!', Can~do, .Araujo Góes, Augu~to d13 
Oliveira , ~u gueto Chs. vea, ~ene:z:,;a Prado , r:c~ira. 

Silva, bl\rii.o da. 'Villa da Barra, A:ureHano dP C!'.n·:·lho, 
Dionydc 'Martins, Corrb, Cr:~.z Mcch~do, C~::l:ill0 Fi
gneireio, Sonza Reis, Simões Lorcs, c".l~ncar P-r!lripe, 
Henri~'l ' &, F erreirA L!!ge~ Capa:10xr.a, Jansen cio Paço, 
SobrRl Pinto, Uel!Õ$ Cav:tlcsnti, Bnn·cs Barreto, Mello 
:Mcr~~es, J osé ca:~cn, Mello liattCii e T eixd.:s. J ;;do:. 

Faltão cem participl'lçi.o os Srs. AzaiL"Cuja, Bsr.:oa 
Cobrll, Br.hia , Canclido Torres Filho , C.;elho R,á.ri
gues , Diogo Ve:lbo, E'lla~geli~ta L:>bato , Ferreira da 
Veiga. Gui::::t&rã~Zs, Beraolito Graca. J oa1_n im Pedro, 
Mello Rego, Mo~.noel Cle.IX!entin.o, Nebias. P4nlino de 
Sonza, P ederneiras, Port ella, Pinilt-iro, Roaa , Sallca e 
Siqueira Me:1dea ; e sete ells. O! Sra. AndrP..de Figueira, 

TO~O \ ' 

Almeih Pereira, Aasi.s Rcch!!, Antonio Pntilo, Araujo 
Lüna , barã:> de· All8jatuba , oarão de A.raçagy, Ben
jamim, Bittenoourt, Candioo M11:rta, Camillo B11rreto, 
Carneiro d~ Cunha, Cbi>tdlo-Branco , Cícero Dantas., 
Costa Pinto , Cardoso de Mo.nez~ 1 Domingoes , Du
que-~stt'l<dtl Teíx:~h&;, Duarte d" Azevedo,_ F~usto de 

, ., J ' • lo: , 

nundes da Cuuha., Fer1eira de Agui&r, Ferreira Vian
na, Gt\lvã<J, Gu.ma. Cerqueire., Gonc;&lvea da Sil.,., Go
mes da Siln , João Me~Õ.e3 , ·! . d., ;,~E"ncar , Leal ela 

Alenc~>r, Morae• Silv.oz, Monteiro d6 Cs.!tr'o, Perdigão 
Maiheiro, Pinto Brl'.ga , Pinto Lima , Pinto Moreira, 
Rsposo da Camar;., Rodrigo Sü,a, Silva No.nee, Ta· 
ques e Vieira da Silva. 

O S1. . .E'aestnENTE declara não hllTer sessiQ pC'r falta 
de numero legal. 

Dec1a:o quo o st>guinte aparte : -E .o:.ccresce que 
naq,uelle tempo nós es:a.,.ao:.oa na OP?O~içã.o - , que 
vem. no di!lcntso do Sr. l!!inistro da agricultura, profe
rido na Eetsll~ de 25 dt~ Agosto, não foi dado por mim, 

l'llEIIDEISCIA. DO Sll. CONDE DE BA.EPE~'D'Y. 

Srs. conde de B~ependy, Paranboa Janior, Pinto pq. 
eoa, Sou~& Reis, J;,i:..v Mendea, Ju11queira, Lamego, 
Fernandes Vieira, Paula. Tole.!o, Flotir.no de Godoy, 
Ca.ndido Mendea, Araujo G6ca, Theodoro da Silva, 
A:ugnsto Chaves, .José C11lmon, Luiz Carlos, Dionyaio 
Martins, Affoll.So de Canaltlo1 Angelo do Amaral, 
Sobral Pinto, Menezes Prado, Corrêa, Lima. e Sil
va, Rodrigo Silva, J~;ronymo Penido, Gomes de Cas
tro, barão da Villa da .B~&rrll, Uchaa C&falcsnti, Car
doso de Menezes, Camillo Figueiredo, Pe:roira da 
Silva, Costa. Pinto, Aurelisno de Canalh~>, Capanema, 
F. Beliaarío, Cs.ueio, Pareira Franoo, L .al ele Mene-

a, in o a. pos, orrea e JVt!Ua, 1rcoes 
pes, Mello Moraes, Fiel de Car'l'alb(l, C11sado, Paes de 
Mendonça, Vicente Figt~eiredo, EYang•lli~>ta Lobato, 
Janten do Paço, ~ndr~de Figue~a, Dias da ~ooha, Bar-

, , , o Vc:ofho, 
Ferreira de Agaiar, Dnqae-&trnda Teixeira, Leonel 
de Alencar e Teixeita Junior. 

Faltãll corn partioipcção os Srs. Azambuja, Barros 
Cobra, .Rllhia, Can:ii..!o Torres Filho, Coelho Rodri
g'..les, Fe~ceira. ê.a Veiga. Gui:r:narãe~, Hcraclito Gr~, 
Joaquim ~edro, Md:o R~go, M~noel Clem~ntino, N~
bill.!l. Paulino de Sauz&, Peíiernotras, Port.:lla, Penhel
ro Roz.a, Snllea, s:qncira. Mendea, Taqnca e Monteiro 
de' Castro ; c se:n dl>l- ~a ~r3. Alencar .Auripe, Al· 
meida Pereir&, A&is Roob.a, Antonio Prado, Angusto 
de Oliveire, batão ~c A.naj!ltn.ba •• barão de .Araça~y, 
Be r.; jamiw, Borg'Js Mo!ltczro, ~ztt~Dcourt, Csndzclo 
~frirt&, Csmillo Barr~ to, Carneuo da Cunha,_ barão 
d 3 .Anadin, Cice:-o D.'lt:.tes, Cruz Machado, Dommgues, 
Dusrte de AZe"cdo, F;,.usto de Aguiar, Fontes, Fer
nsnd~s ds. Cunha., Ferreira. 'Via.11na, Galvã.o, G~tma. 
Cerquei r~, Gonrslves cla Silva, Gom~s da Silva, llenri
quell, ,J. Alencr.r,. ~e:l.ni!.ro .M.aciel, ~ello Matt<~a, ~o
~es ~i!~a. PerdJ~!!.O Malaetro, P1nto Brt>g'l, Pu1to 

' e Vieira àa Silva. 
O Sa.. PnEUDE:ST.& dtzchua n~o haver te!são po:r fel:a 

de nnm.erb lt'g ; l. 
NãJ cbst::nte, o ~:. 2~ r:earctario, sorvíndo de 1•) d.ã 

con:a do st-gainte 

1)m offic:io <lo m;:Ji~terio do imperio, e!lviaoci:> o 
sutogrP..pho do d· cr.,tu à" .ossex::bJéa ger~l. q~"' .ts;ab:!· 
l(!ce p&r~ S. A. Im?e:df.l ~Sra. D lzabeL_Ch..-u;tina t 
s.eu :...agusto ~spo:;o, n':J .q t croos do reepectlv.:o '!O!?!~to 
matrimonial3 um pe.trimonio em terras nM prov~::ctal! 

15 
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SESSAO Eãi 29 DE SETEMBRO DE iS10. 

ele Se.nta~Catharina ·e de Sergipe; no qual decreto
S. M o Imperador consenMI.-A B.l'cltiY"l', oftidando
ae au senadO.· 

Outro · dl mesmo miui11terio, e:tviando o autographo 
do cleozeti) da ·~~SBsmblea ·gerel, que el5tabelece para 
S. A. a Spl. D. ~opoldina e eeu •ugasto espoeo, no!l 
term015 do· res~etivô contrato matrb onial. em o&tri- ·1 
monio em 'terrail nas proYincias do Paraná e E5pirito~ 1 
Santo :. nC?. qustl deo:-eto S. M. o Imperador con::ent~.·- 1 
A arcbi.ar, ofticiando-se ao aenado. 

grapbo tisnecionado da resoln<,,ão de. usembléa geral 
q,ue "Utorisa. o govc:~rn:> pau concedE>r isen~ã..' de direi
a de im,?Orhçâo aos carri&, carros e ac~;;ssorios dos 
mesmos que f •. rem :ceces.~arios par~ o a~ent:t:nento de 
trilho11 urbaaoa na cid•de d-t Sru:tos, da pr-.~.-incia de 
S. Pa~b, de qu:J é em_t>rezario Domi;Jgos Moatinho.
Inteiraia~ 

Ollt<o d.:> m:.nhterio ds justiça, en•illndo a re~olu~!io 
aanr.<liC:l&>da elew:1:io os v~noi::nt!ntoa do officiill, ~ma
nu<n·.~:; tlle!o~reiro, port?irc-, o dcs ocntinuos do supre
mo tribun.U de justiy~. -Inteirada. 

. , 
oonstiido ao mesmo s~nado qneo forão sanccionadas aa 
aegui:1~a re~lnçõas,d.~ &SiS61J!bl8:'l ~eral: 1", auto.daando 
o governo a oonoed~r isenÇão -de dirt>it'is d" importaçlo 
~o m·~ttrid n&oe1Sa1io á !Woci~Sçã , de des()bstruoção 

foz do r.io S. Gon-:lllo. ~stabelecida na cba.de de 
Pelot.M, ds provinoia do Rio-Grande do Sul; 2•, auto- ~ 
riseDdo o t)Vsrno a o:>noetier 4 companhia Ituana, da . . . 

. I 

panhis ia~téza da·estra:la de ferro de 5r.ntos ~ Jundillhy, 
me~os a garantia ele juroe.--Intclrada,, 

Ontro do Sr. ~epata.do B!lnevenuto ·Augusto de Ma
galhães Tsqn~; ·participando qne por inoommocloe ele 
sau~e d-,ixa ele compareoer ás ses~ss desta camara.-· 
Inteirada;· 

A.cta em. 28 de Setembro. 

PREIIDE!'fCl~ DO SR. CONDE DB B4.EI'El!IIDT. 

Ao meio-dia, feita a cham-.da, achão-se presentea'os 
Srs. CJ"'!de de Baepandy. Pars.nhoa Junior, Pinto Pee
lo&. Angalo do Amaral, João Mendes, Sonza Reis, 
Ca:adu, Barr<'s Bureto, Fernandes Vieira, Jnnqneira, 
Can·iido Idó-:;d,;s, Viaira da Silva, José Clllmc.n. Canêdo, 
Victlnt-3 Figueiredo, CaTd()t!O de Menez-el!. Rodrig·) Sil
n, Jeronym.o :Penido. P .-ui"· 1'oledo, Fiel ::!e Gurvalho, 
F. Belizar;o, Coma, Sob:-Ml Piuto, .At9ujo f;6e6, Pinto 
do Campos,. Pc:ei:-a da Silva, Ferr,in L<i~i!;C, Pereira 
Franco, Affcnso de Ca:vslho, CostA Pbto, .Alencar 
Araripe, Dias daRooba, Raposo tfa Camftra .. Siln Nlllles, 
Mattt:zer; Prado, Au~r;UIIto Cha.ves, Diooyoio :M: ~rti::.s, 
barão d11 Víllll da B!lrra, Si:J:JÕ<'c Lop.;111, FrDtr-s. Lima 
e Si:v.:., P-&es de Men·lc!AC!l: J,.us.>:a do Paç "• Te!xeira 
Junior, Pinto Lima, Lf>.ll ::ic Menezes, Diogo Velho, 
Fausto de Ag-.1iar, Mel~'J Mo;:a~, L<~m,g·•, Tht;.;doro da 
Silvll, Andra..te Figu;:ira <; Camillo Figueiredo. 

Feltãl) co:':l participação os Sra. Azambui!!, Barros 
C·:Jbc.;.. Bahia. Cau::U.ll Torrlls Filho, Coelho l{odriguea, 
Evaog;,l:st-4 Lobato. l<'13rreir:t ~.a V<J iga, G:V~arães, 
He::- oc!it'l <ira~s. J ·a ·:uim. ~edto, Mellt• Rt-g'>, Manoel 
C~11:lli!nÜao, Monteiro oi'\ Ca~tro, Nebias: t>euli!lo de 
Sonza, ?P.de:-:a€i~M, Pon·lla PinhYiro, Rosa, S11lles, 
Siqn'!ira M :niea, TaqMII e Ucbô~ c ".~nl•·IUlti; e eem 
ellll 'J9 ~ra. AuroEa~o de C:.rvt~lho, Alm•!i l.a Pereira 
A' l<i• 'R"~!:la., Autcni·, Prl\-to, Arauj., Li!Da, Aug,:.ato d~ 
Oliveita, ba.rii.o ~e An;.jatn~a, bs-:-ão 'lO Ar::.ç:\gy, 
Benj1.mLn, Borge"~~fonteirc, B::~t;!:1~ourt, Ct\ndHo~Iur
ta, Camillo Ban:'!:o, Corrê;. de 0li1'~ira. Ca?ar..ema 
Car::e~ro 1la i.;nnha, b"riio à.o Aud !a, '2;ce".'o Dan~ 
ta!, ":~z M"ch<d"l D•·'Jli ·.~ .. ,, D .o~ lt>-E ·,·,· r. da. T -.ixei
-re, Daarte de Az"v~~-. Flc-riano de Gvoioy. F o;,rnsndes 
<i~ r:: -::'11'! Fc~;eira de .~ gaiu, Fer:-.·ir· Vi .. :u•~. G~!vão 
G.?.~..: :. Ce.q., .. i ,a, G•Jllletl da. ~ilv •, Goro·• .. de Ca.c;tro' 
Gr:::.;.·~!T'!l~ t-:o Sil"'l, Hu.ariquei, J . d~ akn.~.n·. Ler . .,dr~ 
!Ih·~:,~, L·Ii.; Ca:l ":, L<:rJ:::.··l de Al~'ucar, MeU~ Mat<;os, 

Mora~s Silva. Perdigão Mlillleiro, Pinto Braga e Pinto 
Moretra -

o Sa.. PaESlDEnlt aeolara nio ha"fer l.leáaio por falta .. 
de num e 1'0 legal. ' 

Não obstante, o Sr. 2• secretario, servindo de 1•, dá 
conta do seguinte 

EXPBDIE!''I'E, · 

Um ctlioio do ministerio do im'lerio, en'tiando as có
pias dos decretos pelos-qneea S. M. o Im rad~r•hou"f& 
por em oonce er penFoea ao enente-genera marquez 
do Henal e a outr011. -A' oon:unis&io de pensões e or
den9dos. 

Outro do ministerio da gnerra, en'riando o autographo 
do clecreto da assen:bléa geral ti:z:ando aa forças de terra 
para o rmno íinanoeiro de 1'871 a 1872; no qual S. M. 
o !:::lp:!rador consente.-A arohivar, ofl5.cianio-se ao 
eenado. 

Dana do 1" secretario do senado, partioi;>ando' que o 
meemo sena.do adoptoa. e vai dirigir á sancyão im-perisl, 
u resoluções appro?2?J3o a pen11ão concedida a D. Ma-
. ha • · • • -

provando a deolaraç.ão exarada n~ decreto . de 25 de 
Maio de 186;, de serem as pensõ.Js concadiias sem pre
juizo do meio soldo aos individ.uos constante~! da relação 
que o soompanha.-Inteirada · 

A.et.a em ·~s de Setembro. 

PRESIDJ:MCU. DO Ih. CO!'IDE DE B.lEPE:ID'Yo 

Ao meio-iiia, fei~ a chamada, a.chão-se presentes os 
Srs. conde de BnepenCly, Paranbos Junior, PüitO Pes
soa,. João M~nde.!l Casado, Angelo do Amaral, Souza 
Xeis, Fern~a Vieira, José Caltr~on. Barros B!l.l'l'eto, 
Canedo, Rodrigo Silo, Araujo Góes, Costa Pinto, Paea 
de Mendonça) Vieira da Silva, Floriano de Gedoy, Diu 
da Rocha . Lam~go,-. Sobral Pinto, Jonq~ira, Vicente 
FigU.eiredo Luiz Carlos, Pinto àe Campo3) Affonso 
de Carvalho, Corrêa, Gomes de Castra, Theodoro da 

1'81 arao a a ra, &!"onymo ~n1 o, e-
rem da Silva, Siba Nanes, Alencar Araripe, Rapl)SO 
da Camara, Bor~ Monteiro, Capanem&, Camlllo Fi
gueire ,1o, Dicnya1o Mutina, Cruz Maohsdo, F . Beli-
sario, Cc.rdoao de M~nezes .. Diogo Velho, Simões Lopes, 
Paul$ Toledo, Fiel de Cuv!Uho~ Janson do Pa.ço, Mellc 
Moraes, Candido Hende.s, Uchôa C.naloanti, Henri
qnes, Andrade Fig11eira, Leal de M11nezee, Antonio 
Prado, Ferreira lage, Pe~digão..Malb.oiro, Corrêa. de 
Oliveirs., Panli:lo ce Souza, Ar.t~.ujo LimR, Mello Mat
tes, C:,orneiro da Cunh:~•·F&usto-de Agniar-.·. 

Falt~o com participação os Sre. Azambnja, Augusto 
Chaves, Bar.ros Cobra, Bahia, Candido Torres Filho, 
Codho Rodrig!le~, EvangaliAta Lobato, Ferreira da 
Veiga, Gtliw.arã.o,s, Herso!ito Gr.~ ·;::, Joaquim Pedro, 
:Melto R"'~o. Mll:1o :l Clem~utino, N.,bir.s, Pereira 
Fran :o, Pdc!ernuirss1 Portella, P!nheiro, RQsa, S:illes, 
Siqueira ~endeo·· e Taques; e sem ella os Srs. Au
reliano é!e Caniilh", Almeidn Pe::-eira, Assis Rocha, 
Angw;to tia Oliveira, bsrão de Anajstuba .. bar.:io de 
Araçaey, B;!nj~.mlm, B.ittencourt. Candido 1\Iu.-'.;;., Ca
miUo BÁu<;t.->1 barão da Anadia, Cicero Danta;;, Do
ming•1es. D~q11a·Estrr.da Taixeira, Duarte de Azevedo, 
Font~s, Fe;nandes ds. Cuoh-., Ferreira de Aguiar, Fer
reira Vi11:::na, Galvão, Gama Cerqaeir&, GcmçalNs da 
SilYa, G~::nea a .. Sil'fa, J. de Alencar) Leandro }iacid, 
Li:nP. e Silva, Leonel de Alenc::;r, Menezes Prado, 
Moraes SilvA, !t1:)nt~:iro de C!istro, Pinto Brsga, Pinto 
Lic~, p;!lto Mor.;ira o Tei%eira .Iunior. 

O ~a. PazsiDE:'iTB c!et.la:a não haver &e&iiio por falta 
de numero legal. 

Não oh!!taute, o Sr. 2" secretario, servindo de 1", ci.:i 
c:mta do s~guintc 

tX.l'l':Dti;;:S!E:. 

Cm officio C.o n::inist·•::i.o do imperio, commnnicand.o 
q~<:l '3 H . o I=pc~ad.~r dig~a-se de =~ccbcr b.c!e: r:.o 
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paço da ci<lade, á.s duas hora• aa tarde, a clepuhção 
iie.>ta ~Qlllol'~ ~e t~.de pe.dir.Jl.Q~ ~\!> senhor 
8 dealgnaçio ao dia, .:h.ora.,fl, l~gu-. <;m. q.p.e,-~'Ye etrea
tttsr-se o acto soleuu~e do eoo~a:ento da pre.scnte 
eessã:> da. assemb!éi geral ·1egia~tiva . .;.:..lAteirada.. 

CinJO a) l".eee,cetlrio d<>: ienildo,c.;~-cn~llj~nd.o ter 
eoJUt&do.ao ~P.b"UlO asna.<lo . n.a .S . M o · · -
J!tnte nas.-. 11eguintoo re6ál:qS1õ:s e .deproios ~ªà a.<;sem
. hléa geral, a,, qut~ .-tioou ll oamua i.c.wirada: 

V , l)aclRT).~O . ~ue .us, pemiks ~~.?Me_di~ -~or de_oreto 

P~qag~~ .ao. o~pitio~~n.eote. . Joaq'!lipi;,A~toni.o Cor
d.ov~ ~nríty, .. ~~,e.11MQ.der~.s,c~!MI~dll8 per ·}~ 
-cret~ d~ _,3.a<t: · M..ar~o . do referiio a uno . 

2 •• Conoe'deudo maie vinte leiterias pua continuação 
àu obrAU.·:do .. -b~picio dllol?.ellro.ll, e para manutenção 
doe alieDados. 

3. • ,Appl'flvaMoJ!S:apoeentidotia-canoedida ao seore-
. · · tario . da .• ,n:laçi'io do .-P~á~bnoo . .. DcD!iD.gOS)Atfonso 
. . Fen:t'ira. 

· 4:,Aut.QlitandQ;O~'f.:O.'fe!DQ .a .. ~nd.or. a.qmmtia de 
450:0001 pHra fazer cunhar e pôr em ci.i.oulaçiD;lOO,OOO 
lülo~"x:Q.Jnll.6 -ªe, ~~~-~a,d.e, uikel. 

• ~~~n ~- • ~s~~-tLo~•:n 'a, ,r~~c~~-s~ral do 
Imperio para o ex:eroioio de1871 a:.;l~7~1. ,o ~~o ontraa 
p~Yi~e~cias. · · 
•On~ro .do · O• 

· ,. -te.za a. 
· · ,-On.trll <lr': ·pil~am.q,;~ewio.·u1$tl.\l\ando:L8oll6gllinte 
. -en;l'!n~· -À9; fAA&dq: a\,pr~~~ li~f4 ,CaQJ~ appro

: ~ ·: -.aud~ ~ ~ru:i~ \eSAlQ~~"It1I'Ql ~lllli~·t!lo meio 
. i aoldQ~~~~~~4.~(~,dt~8.dt~ ~unho· 1~\IS70, a . n. G-~flfL'ld.1!~~ ~.f:a:ntee: 

·· · c-Depois · claa--paiaf-:u\~ D~ .... -r..elkodel· -·~ Je8t1S 
PonteJ...;... .em .vez.de;._.,...,ia~&·~ alfótHÍ, etc.:.....r·diga-se 
- mãi da. slferes, etc. · 

. ' •'-P•ç~SMMO.,•i'D1'2~.JCle.·&temhro ; de lR'TO. -
. :: .Vuoondé! e .A~~ ~ident~.;.:..~~, M·:~Hnuidc:l 
.. .. --A:JII Ulrtue~ •l" ,;l!JioJetario. "'-Joli Mwfinl 

o .,;(; ... aretano. ~ 
· ~O Sa.-· P.KEstoEl'ITE .croaTi.~a· s rleput!lc.,io q.ne te:n de 
:pedir a:~; }{. ·_o lmpey;ad_or· a.d~!!i@'ll_ação :ao di1i, hora 
e lu r.do encerram d • • . · " -

· · blé~ ~!!rai:a;ou~pri_t&:j~·misa~o ;,e ci~v;:~; ~~~'demais 
Sre. O.eput~G.o~ a se C~l!-~e-r,vare:n .U9. r.al~ç, ~~ .que -volte 
• dcpntllt;iio. · · 

V()ltand~. ~t,la, o · ~r• . At"a~~j~ .Lima, Jl&,qu'lj~Rde ds 
"Qrr:do,r • . par~ciya .que. a,,~--.Aepu~çi<l {:Ju. re~bida 
·no ~,; ço , imp~[:n~ ,com :~.(~Itl~idild.ea,ll.9.,estylo; e que 
S M .. C).. .. llU?~r"'dor &\!c ;9.iguir.a r~pon(le1:- ,qwha so::seão 
iroperuu .de enoor:rame.1t~ .. d11.. pr<s&P.~!I~~ n~sem
blna. g:::-31 ter.=.lugat: .~ep,ois;d•.1. atrWl.h3, .l :de Qutubro, 
~ um.!l. ho:a d."·: J;nd.; .~no, pnço d.o sonado. 

. O .Sa ,. ·EB.E&IDSNT& •• d'lcl~. -qne. a,.res.poata; do Soa. 
.. . M$:ge&tad.a ~. ~ecsbida.oom...t.qttito ·oapeaia&!-.sg:ado. 

I'R.~IõlDE.~CI,\ DO SI\: ,c;O~DE .l>E BAEJ>E~D\'. 

<:\::I{,Unlo.-F:xpediet~tr.-Lrgítimaçuo dos ·filhOJJ.t.~purios. 
~Cn-~ammt o ent1·~ pr..(soa~ de r~ligic1o - div~1·sa da do Es-
twio•- P••n .- •· . .· .. · . ·~· . .. lJ ' . • 

· -.Yalricula dec!!ludanl,r$, Rrje~çü.o~-Ordell,l .. d.o dia.
.llatric;t/a dr: l/.çtudantc~- Ap~o~:aç.ão.-Pm~iW a[). G. 
,:,. Je~11s Po11tes. •' ,nprom<;Uo. ·-:-. A]lO.M'J!/Jldoria: a J. da 
Cr14;; Lima • .4pprot'fl':ÜO.-Abono do meio soldo a D. A. 
<;. T. Rodi'ÍguP.~ .. 4pproraçüo.-Limites Ja.s. ~rot'illcias 
.:~ SM'"!JÍJX! t!' .Ala9iia.~ . . Vota~tio • ......;. P~sa-m'tnto <t Jf. J. 
J',•ü·l·ira· Barbosa. lkj·7~üo.-Prú9rammr~ mi~i.,trrial. 
fJtscurso.< dos Sr.•. Pa.tlino dl'! So•t::,n_, pr~id••11t•• do 
,.:,r~J>·,}ho, .4ndrad•· Figurira , J. dr .41rncar, mmist ros da 
!·H.-.:i~ct <' da agri~ultura, Parira da Si h· a ,. A rrz•,jo Lima. 

.lo, · ~o l'•:k horaR·.Ull. l).ttit<~ 1 feita a. ch:m1ada. " ac.h:mdo-
~·': p•··:~·;n ~·:s ')~ :3r:<. r:•mJ,. d·~ B:t(',P<•nlly 1 l'arauiH•S .1n-

nior, Pinto Pessoa, Joiio !IIendP.s, Yi.eirs. da Sih·~, Fer
. :,uand~s Yiei~, .J~~n do. ;l>a.ç\), Ferrei~ Yian~~J FoJ_ltes, 
. --, ~Q.~do J4e_ndcs,_ .~;Lulln~ . de .. SoUZ:J., ;~~o Silvs, 
· ArauJo L1ma, Flona.no. d~. Godoy; _;An.UJO. ,GÓ~8, P:\ula. 

Toledo, . Ca.ne~o) Gome~ -d~·~~troJ:..- Ç~pane~a, Cruz 
, · ·.~cb,:Ldo; Lnu_ C!!-rlo~· ~. l4ll1eao,·~-'-'<>~a;· ~poao da 

· mara· Fcrrena de · !!Uiar·. Dol'!!t!! ~1ontelto Fer-

. e ~ enezes.1 m . (! . .. a'filpo~, . eo or:o· .. . va .• u
~sto Chaves; Barros Bnrreto · <:asa.do1 ~ob~ Pmto, 
Leal. de Mcl,'lczcs, Dias d:~. Rocha, Affonso de Carvalho, 

·piony~ioM~rtins, Silv:i. Nunes> b;nií.o .da·\rulá. da. Barra., 
Andra-de -_Figueir:l, : ·Jcronymo· Penido, •F;;ncli~ario, 
Souza Re1s1 Leonel ~ Alencnr, - Gomeedll~·Silva, Costa. 
Pinto, !11cnezcs Pr.ldoê Paes de Mendonça, Fausto de 
A~iar,-.Carneil:o ·da. unha ·e.Diogo Velho, abre-5e :1. 
sessiio • 

do 

co . . .er . . . ~ .. ,cl.· J.l'3. ,UillOJ:, .pll . ~ o que 
S.;~f. .o l,xnp<ll'~ªor )wuve pohbll!A Zl,9Wt:,a-4o~~4 to, mi
niiptr<;>. <lo~.p.egop~s. ~!?tl'apgci.ros ~ prcsid.cllt~ do conse .. 

.lho; o 2.•, ~i!!tro. ilil,j.ustiç:t; . . o· 3•, Ul,Í~t>tr!) d:l.,Jazl!nJ.a; 
.o 4•, lpinistro ,do.Í:qlp<!r,io; o s~, . ,l)li~siro.d,il...,J,U:J.rinha; 
c o fi• .. .rninistrq 9-a agricul.tu,ra, cppm~ercio _c p,hras pu
)ilicas;. ,be;n. como .~!,sido no~c~d.o ~o Sr:-.• t~ziç~tc-ge
per:U ... Jo~ ·fredenco C:tld,\'41!1, n~uu.stro ,,mtt;rmo d:t 

. ~_~;p::~..~I)lteirada. · 
Outro dQ. rniniste-rio ,do imperio, <l)'lVianc:fo O .. anto:p·u

:.pho d~ .. resoluçiiQ da. · :l.r5elubl~a. .gtmi.l que .:mtorisa o 
«o\·crno par:t manda.r matricular nll. .f~ouldndu- de me

.. dldna·da.cclrte ·C·ll3.,4c:din>~to do .. Rccife 1\dippe Jhzilio 
Cardoso .Pires~ ou.tl'Of:j··ll~ qua.l~lu•;iw S . . :\f. o Im
-~r:~.d~r ·-c~te.-..:\..:\tcll i\~ar,·ollicinndo-~.~lo.s•,n:tdo. 

, Outro .do 1• l\eCr~ta~io do .~en:tdo., .comm~i~mJ.o tl!r 
cvn~tado !lO lllCspJo .:-enado .terem :-tdo. N!llCClop.aJas ::~.s 
re~olu<;'Gc;; da as~cmbléa geral:. oitp approv:muv peu~i:ics 
con~d.'\.c: :l :fh~!reza C:tndida de 'Je~u.Q, aq;inaj-Jr ho
norario Fortnnato dc Cam o:<Frcircc<>.utro~ uD. J .. nna. 
·<~l'l'<' ll":t ~ <:rY,:t . ·irtstmn lll:l e· . em~ze" ~:"~a,; 

irm;.-, ao con~go Cant.lido Afi'on>'o do~ Santo~ L:tg:,, ao 
-padre · }:r.n~ciEco· }.l<>ttÍlo d\l· ~1dlu; a D. Iza~d Il•:rcn
l:ma. Ferrw·;o. Gomes e ao ~;oldado Jo:llp!nt Jo.;~ da 
-Co!'t:l t~.outrqs; ,uma flUI~clccbm · Rll!m~ãr, •l<:lt:cedida. ::J 

. ~(·I.J.ad,.{;uilhenneLmz de Qu.t:Yedo c <:lcv~1 ou te~ :i'''r.!!-4-;; 
· , \Ul18. q\W-: appro..,·a. ,a· t~.p<r.<(?r:t.~o.ri~ <.:G!lCCdiua AO S•'!C:::

t:lrÍO úo governo li:). J.ll'<WWC13. <1~ ... ;\Iat~·Gr:Ot'l;o Feli
~i:>~ÍnlO .~e . A~!l~:id:l. S!:ouza,_ l' ~~n~ qut: .autor:~:l a ,c??
ce~~ão Q,~ C!lrt!i.S de -'11:1.~'\lr:\hl-'a\'ao ao ~-v~ugu·:z~:i.<''.::.r.•J 

. Th•\oduro .l~e~~tJ:l ta .outro~ l.':'traug!·lru>'.-~ll;t.:ll':la:J . 
. ,()nzc do ~~>- -secret:~.rio·,d.Q -;;.-.. rwdo. · !mrticipnn.l-J <F•; •) 

.. l~AP1'.'-:&o::nad.Q. :l.<~lptou : •:. \ ·:ú di.ri.gir i• . :;~uc.,_iv.> i :r.p·~-
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rial
1 

a, resolu.;ões approvando pen .. ••ões concedid!ls ao 
cap1tiEo honornrio do exercito Angelo Carlos de Abreu, 
ao 2o sanrento do 23° COrp? de voluntarios d:t patris. 
Joaouim '\'ieira de Alme1da e a outros; mandando 
adm1ttir á matricula nas faculdades de medicina c de 
direito os estudantes Polydoro Olavo de S. Thi:~.go, 
Pedro de Azevedo e Souza ~ctto, Henri ue de Miran-

• a.rtln o • vares a .... 1 ...-a, UIZ ercua os ~an s, 
Jo!io Baptisb. Barbo~a. Guimarães c .-\gostinho Dia~ dos 
Santos Collares ; e concedendo carta de naturnlis:\ção a 
Jos~ Lino da Costu. Junior e a outros es.trangeiros.
lnteirada. 

. Lêm-t;t', julgão-sc objecto de dcliber:lçiio, c n rcq_uP
runento. do Sr. C:orrêa y-âo á commi~são de ju~ti<;>a r1vil, 
os sPgumtt':i proJPC'tos : 

LEGJTll!AÇÂO DOS FILHOS ESPCRIOS. 

« A :U!'emblén geral resolve: 
<< Art. 1.0 A lcgitima.~·ão por sub$equente m:ltrimo

nio, nos casos em que ~:~te é permittido por direito. 
comprehcnd.c O!; iilhos c~purios. · 

'>o :-

<c Sala das ~'<CS:iÜc~, 30 de Setl'mbro de 1870.-A. Fi
gueira.-Pereira da Silt·a.-Duquc-E~trada Teixeira.
Sou.:a Reis.-.4ntouio Prado.-Alcnca.r Araripc.-Ro~ri-

CAS.L'IIE:STO I:::STRE PESSOA.S DE RELIGIÃO DI\.ERS.\ D.o\ DO 

ESTA.%10. 

<< A nssemblé:L gurnl resolve: 
<< Art. 1.<> O casamento entre pet-soas de religião di

versa da do Estado, que o possão cuntrahir ·validamente, 
ser:í. sempre cffectu:~.do por acto civil. podendo, cutre
~to, os conjuges cdebm-lo depois; segundg os pre
ceitos da religião respectiva. 

cc ~ t.o Quando súmente um dos contrahcntes não 
professar a rcligiii.o do E8t!ido, poder:í. tambem o casa
mento, se não !ür cc!ebr:~do segundo os preceitos <b. 
igreja cntholic:•: t•ffcctu:\r-sc por acto civil. 

<< 2.<> O casamento or acto ci,·ü se!!llido da com-
municaçio dos espo:;;o~, é indi!'&oluwl. 

" ~ 3.0 Os e:~.Fmncntos cel~:Lrados nu. conformidade 
deste :~.rtigo produzir:iü os ...t\dto~; ci,·is do11 que o são. 
se ndo o co~tume do lm crio l!c uiw tiverem !'ido re.:. 
gula os por contr~tto :mtt•nor n:l. úrma a cl. 

<< Art. 2.0 O govt•rno rt•gular:i., do~ntro de ~eis mczcs, 
depois da. promulg-.~ç-:w d:~ prcl't·nte lei, o modo de 
effectuar-~e o contrato de que trat:L o :11-ti:;o prcco.•dente, 
as solemnid!J.dcs cie que deve wr rcvcl'tido •l 011 casos 
e fórma de 8cpara<;'âO dos conjngcl'. · de sorte que fi
quem pt•rfeit:llnéntt• g-:mmtidos os dir .. ·itos dos Jllhos, 
q_uer lc~itimos, quer legitimados por casnncuto poste
rwr. cclcbr:1do nos termos do art. t.~ 

,, · Expt'ilido o rc•gulamento, não poderá rer altcrauo 
senão por lt.:i. · 

" Camara do!' d.cput:Ido!', 30 de de Setembro de 1870. 
- Jlanoel Franciu·o Corri11.-L. A. da Silt:a .'\'unes. -
J . M. Pertira da Silt·a. - J. Dias da liocha. -.ri. Fi
yueira.-.r1ntonio Prado. - Dioyo relho .. - Rodrigo da 
Silt·a. - L. .4. ~-icira da Silt·a. - Matheus Ca:~ado de 
Araujo Lima Arnaud.- J. P. de .1!endo71Ça.-F. Belisa
.-io.-Barão da l"illa da Barra.- José Janscm do Paro. 
-.'f. P . Ftrreira La91'. -A. S. Carneiro da Cunha.·
l.eo11e/ Jf. de Alencar. ., 

PE~SÃO \0 ,\J.FERE5 J . S . B. XACH.\DO. 

Lê-S•?, ju.lga:so.: objccto ~L: udibcração, e é dispcn~a
do da lnl!Jre~!'ao a r••rpl~"rllllCnto do Sr. Corré:t, para 
entr~r hoJe lllt.:~mo <:m dit:cm:,.:io, o projccto com que 
conc.ue o ~g•Jmte parecer: 

': A co~mi~~ão de pcn~ve~ e ordenado:-, tendo e>~:nm
!lsao a c6p1a do d(·Cr•·tu de :!1 de Setembro d~ 1870. que 
co::lcede :. pt·n~o d~ \ ~S mt>n~a.->, ~em prejuízo do 'meio 
~Ido a q_ue pv~•a kr dirC'ito, ~o a]fer~s do 3o batalhiio de 
~llí.antana, Jo~'? So~m-~ Baptl.~ta )l~chado, impo~ibili
.av.o d·~ prover a prüpn:l. !-ub~Istcncl:l; em C('nscqn~nc!~ 

de ferimentos l"I.ICcbidos em combate, é de parec~:r que se 
adopt.e a seguinte resoluç-io : 

«A a.."Sembléa geral resolve: 
<< .4-T!· Lo Fica approvada a pensão de 18S mensaeso 

concedida por decr~to de 21 de Setembro de 1870 ao 
~ercs do 3° b~t:llh~o de infantnr~a, João Soa~~-Bap-

. . ' we10 soldo a que pot<S:t ter direito. 
«Art. 2.0 Esta pensão ser:í. paga da. data do citado 

decreto. 
« :\.rt 3.o Revog1o-se ns dispo~içiies em CODtrnrio 
" Sala das commissõcs, 24 de Setembro de 1870.-A • 

O. Gome~ de Castro.-A. S. Carneiro da Ctmha . ., 

M.\TRICGLA DE ESTt:D.\!'iTES. 

Entr:1. em discussão a rcdacc;ão que foi a imprimir 
em 10 do p:.~;;auo, do projecto que autoris:1. o governo 
par!!. mandar :~.dmittir á matricula na faculdadt.: de me
dicina <b. Bahia, o phannaceutico Aristides Fcrr:lZ Mo
reira. 

O Sr. C::andldo Me~de!IJ:- Sr. pre>identc, julgo 
dever chamar a atten<'aO d:~. al':l sobre a red.ac .õ.o 
deste projccto. 

J:i na ultima se:<~ii.o tive a honra de e:~pôr, como 
membro da commissii.o de redac~·ão, os embaraços em 

ue ell:!. se tinb:1 :s.chado no rcdicir uma emenda sobre 
ispensa de exames de prcparatorios para matric a. 

de um estudante em uma das faculdades do Im
pcrio. 

Nesta emenda uc foi réduzida a ro·ccto trata-se 
e um m v1 uo que solic1ta favor superior ao proJecto 

que e!;ta,·a em di~;cussão, c a que a emenda prendcu-~e; 
porquanto neste concedia-se sómente a dispensa ou ,·a
lid:t~·ão de um. exame de preparatorio feito em facul
dade diff~.:rente, c ai' dispcn!s.s que o corpo legbla.th·o 
costuma conceder não passüo de um ou dous exames, 
qu~ se fazem depois em pr:u:o limitado. Em geral 
a~s1m act•ntcce. 

O prctrndcnte pede dispensa de todos os exames par:t 
matricular-se mu uma das faculdades de medicina do 
Imperio, e 11lém disso exige o fa.,·or de fazer os cx:l
m~.:s dnr:m .. te o curso, .e uando os não pos~ fazer, n() 

m c c, IS o c, cpo1s e orma o . 1 ar1 a e 9 
Pareceu-me que era uma. pretenção exa~erad.a, que 

a camar:t não podia ter votado 6cnão por 1nad vertcn
da; e como a emend,::t ~ue Sll apr~sento~ soli.citav~ o 

~ . ' ~ l -
pensa ou valida<,·ão de um ou outro ex::unt•, entendi, e 
entendeu a commissão, que se não dcvt•ria fazer a re
dac~~iio da emenda sení ouvir a casa. 

)!:ls como na ultima sc~~ão se resolveu que es~a me~
ma emenda fos,;e reduzida u proj~.:cto, e se r~.:digi,~e d:t 
fónna .por que est:í. feita: a commbsão de rcdacção, 
cumprmdo o que c~tuva nssentado, espera q,ue a cama
ra tome um:t dcci~ão sobre c~tc a,.:sumpto e;;tando Lem
informada. Confonnt: o regimento, c a dt>ci:;iio d:t ulti
m~ s;es:;iiu, :t commi><siío sati•fez :w liCU dc;·er, npre~en
t ando a rcdac\·ão que :;c acha sujeita :i. vot:u,~ão dn ca~a, 
e~ q_u~ me parece haver incongruencia com o projecto 
prnmtl\·o. 

Entendi que devia dar e~tes esclarecimentos para qul~ 
:t c:tmara votasse como entcndes~e mais act.:rtut\o. 

O Sa. AIU.no Lnu:-Era melhor reproY:~r-se a rc
dnc\'ão. 

O Sa. PnESll>E:STE :-Conforme o rrg1mcnto~ t em In
<> r a d 'o ·u ~ã . r3 Yt·rificar-se se hu ab!'uro.lo .. c·on-
tradie<;rlO ou incoherencia m:mifest:1.: c J>endo io.to rt:co
lthecido, entra de novo em discusião a materi:t~ afim 
de !;olver-ie a duvida. A~oim: -pois, vou consultar a 

Procedendo-se :í, Yot:tc;ão, reconhece-t-e hav.::r :1b~urdo 
no ,·encido ; c port:mto entrando em ;10-.-J disct :~:-ãr} a 
matcria. C:· n·jcitada. 

OP.DD1 DO DlA. 

'14:'\.Tnlct:L\ llli l:STt:D.\:\TL~. 
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b:.t,~, c· n·mettida. com a. proposi~~ão :í. co_mmi~sã~ ~e 
reci:tc<;'üo, a s~.sruiute cm<:;nd:l. do seuado u. propo~1<;tto 
dc~t:t camara, <J,.UC :mtonsa. o governo para n:andar 
ad!nittir :i rnatncul:J. do 3o :~.nno do cnr~o mcd1co _da 
facu!d;trle d::t curte o alwnno do '2° :tnno pharmaceutico 
Anton.i.o .Jo!:'é de Furia. Filho, feito o exame qut, lhe 
f:llb ·~ di.;pen"a do lapso de tempo quanto :L outro~ : 

" ~o:.!"t. 1" :;;ejiio sub.-tituid:l.S as. p:tlauas:-c <li~pen
saltdo->'<·, de., :ité o fim-peb.,; seguintes :-llispens:m
do-,;.~ o hp::<o d~ tempo para os exames que o houverem 
l'XC(!d!dv. 

"Pn.ro do !'('nado. em '20 de Sctt•mhro de 1870.- l'is
I'O?ld<· d~ A!Jarti, pr•·;id_L·ntc.-F:rdt•ritl? d'· .4.r:n~idn. e -~1-
btu1urrt;ru•, to S()Crl!t:lrio. -Jose Jfartm~ d(r ( rr~::; .lul!lm, 
':!" >'':cr::tario. " 

PF.:-ISÀO A. D. G . DE JE~lS I'U'iTE!:. 

J:.:atr:l <:>m nnic:t discus;:iio, e ,; :lpprovnda c r<:mcttida. 
com a propos-i~·ão :í. commi~~ão d.~ rcd:lc~·ão~ a. ~eguinte 
E>Jn(·lto.~a do :;:.cnado :i proposit;:ío de:>ta c:tm::tr:l appro
var.d<.o a petl~iio de 18$ men!:':le'>, .-em prejuizo do t!_H!io 

' ' 
D. Gertrudcs de ems Ponte:;: 

CC n.~p ... is dai' palavras: -D. Gcrtrudes de Jesus Pon
t~~- <'hl vez de Yiunl do alferes, ctc . ,-di~:t-sc-miii . ' 

cr Paç; ~o s~nado, ~7 d<l Setembro de 1870.-Vi:;conàe 
de A.baeré. prcsidente.-Frederico de Almeida e Jlbuquer
quc, to st!cretario.-José ,,!artin~ da Cru;;; Jobim, 'l<> se-

• . 
PESSÀO .\0 ALFERES ~ . S. B. :ttACll.\DO. 

Entr:1 em 1 !l. iliscu~são, qne a requerimento do Sr. 
Par:mhos Junior se considem unica, c é npprovad.o e r()
mettido :i commissiio de redac,:iio, o projccto lido hoje 
e ãispens.ado de impre~ão a. requerimento do Sr. Cor
rt!a~ appt'ovando a pen~~o de 18~ men.:•:t\'"- conc(!did:J; ao 
:tlfere!' ci.o 3o batalhão de mf:mt:ma. Joao So:~res Baptlsta 
'Mach:-..do. 

AI'OSE:'IT.\DORL\ A. J. D.\ CRt:Z LI:IIA. 

Entr:• l'Hl 1" discusfõiío, que ~ r~qnerimento do Sr. 
Pinto Pessoa. se con:-:idcr~ nnica., · é approvado e re
mettid.o :i commissão d.e rcdac<;>ão:. o projecto q~1c an-

f>l'l>':l o g0v ru · . , . 
pharo!ciro do pharol da. barra. 

\H0'\'0 D() :IIEIO SOI.l>O ,\ D • • \. G. T . nODnJG\JF:S. 

J-:11tra em 1"' discu!'s:io, que a. requerimento do Sr. Pa
r:mhvs ,;mlior se con:;.idcr:\ unicu, e é approva.do c rc
mettiJ.v ~ conuni~::-iio de rcdac<;>ão, o projecto q~te auto-
1-isa 0 ···o\"<:1'110 a mandar abonar a. l>. Annn <.icrtrud~s 
T:n·:m:~ l~odrigut·~ o meio soldo que lhe fôr dcvid.o pelo 
fall.:-cimcnt~.t uc- sca .filho o :1liere::: Procopio Antonio 
P.o.iri;::".!<c!:' : morto em combate no r ::u-agu:ty. 

l.I'íiTE'- 0 .\::õ PI\OYJ:'iiCI.\S Dt: SEUGIPE E _\L.\ GU.\1'. 

Prr.c:• .. kndo-se.:. YOt.'lç-.:io do projec.to, cuja t a d.iscus
<"U":;.:io ricou cnccn-a~a n:a s ... ~sã.o de !0 do pa~sa~o, á~crca. 
,l o>' Enüt.:~ dm: pronncws de Serg1pc c ~\lug<Jas, c ap
prc•Y:1<i.c •. ,. rn~&a :i. -z. .. discus.!'ão. 

P:'üC~·lc·ndo-se tsmbcm ú ... -otaç·ão do projccto. caju 
1• J.i>-cu~,.ão ficou ig:~almente cncerrnda. n:~ scs,.:~o de 
1!? Ü<.• n a ~~:Jd(• . :tutori,.:ando o gDY<~rno a p:1g:zr :t :\I:t
!1 0"~ .;(;,,.:. Teixeira Barbo~:~, herdeiro e succe,.~or J,~ 
.Jos-~ ~ .~o:io Jo,o1; Teixeira. Barbos:t :t qu:tnti:L de 
1 ;)ü:"i3~S!t50, a que :1. fazenda. nacional foi co;1d1:_'D:na~:L 
por :-~ntn:•;::t em grão ~c . rensta. do P?dcr JUdJctar_lO, 
,; ~"j~it:do. fic!l!ldo I?r<'JUdica~o o re'J~Iert~ento de adJa
m~::o.tc:- 'i '-• ~r. Pe:retr:\ da. S!lv:~: ofter~c1do na me,:ma 

·"'""·";... 
L c: ;.-:> . ,:= ~ ~:; ~ . .i!~pcn~:tu!À ~ rla impre~:ão a requeri-

mcnto do Sr. Paranhos Ju!liur. c appn•\·aJ:t!- '"·:11 de
bate :ls scgtüntcs redac~·üe": 

cc A ns~cmblC.:n geral rcsolw: 

"Art. Lo E' o goYeruo :mtul'i;:ado :1 :lJlO"i•nt:u· aJoio 
da Cruz Lima. 1° pharoh·iro d:~.lmrra da ci<lade uo R(•
cife em PcrwÍmbm·o, <·om o;; n•n•·i "lc•::Jto;.; qu~: actu:Jl-
mente percebe. 

<<Art. 2.0 l~cYo~Zio-;;e :lii di;;po!'içve'-' em contrario. 
«Sala. das commi>sõe,;, (.'IH 30 d,~ ScklllUl'(• d·~ 1::>70. 

-Jo••! Calmo11. C. .llclldt., ác A.lmcidn. " 

" .:\ :tl'sembli!a ger:tl rc.•oln~: 

« Art. 1.0 E' o ~m·crno ac~ori>:tdo pura mandar 
pagar a D. Ann:t Gcrn·uu(•;: T:wan~s l~ouri~uc,; o meio 
:::uhlo que lhe Cl))lllWtir pdu fallccimcuh> de l'cn filho o 
nlfere:; de COillllli.,;>ão UI) u" h:tt:J.!!tão de infantari:l do 
exercito Prucopio Antonio Rodrignes. 

" Art. :!.0 S:io r~:\"o~:l(L:,; :l~ dispo,.i<_-üc> em contr~rio. 
11 Sala d:1s commi.".".;""' em 30 de Setembro d<! l Si O. 

--.Candido Jfendcs de .-tlmeiclu.-Jos~ Ca!mou. " 

" A a~~embléu. gL·ral rcsoh·e: 
" Art. 1.° Fic::t approyad:~ :t 1wnsüo concediua. por 

dccrt!tO de 8 dc> ,Junho de 18i0, tl~: ISS mensac<;, s~m 
prejuizo do nwio l'oldo que lhe competir. a. D. Gcrtnt
des de Jt:~u~ Ponte~, m:ii do .1.1feres do ~5° corpo devo
lunt:trios d:t p:ttri:t João Honorio Pontes, mortn ~m 
com bate. 

" Art. 2 .0 Est:l pcns:io scr:í. paga deHic :L data d., 
sua concc~~ão. 

" Art. 3." Rc\·og:i.o-~~ :ti' di::-po~i\·ves em contrario. 
" S:tl:t da~ conuni~~i)L•:-: ('lll 30 de Setvtn bro de tSill. 

-Camlido Jlendc~ ele .1/meirla. Jose Cctl111o11." 
« ..:\ :ts:;:.:mblé·:\ geral r<.·~olvc: 

" Art. Lo E' :tpprov:Hb a pens:io de l8S men~;wl' . .. ...... .,_ . ~ ~ 

alfcr.:s do :3• h:ttalhiio de iubntarb João Soares Hap
ti~t:t }I:tchado. im·:tlidado .:;m comb:.ttc, sem prcj;:izo <1t> 
ml'Ío ;oo!do :L Ípte po:;:>a ter direito. 

" Art. ~-o I::~t:L pcn~ã•> ser:i paga d:t d:1t:t do citado 
decreto. 

cc Art. 3.o Silo rcYog:tdas !lS di~posil·•)cs em con
trario. 

" Sab das c<mmlisl'Õe~, em 30 de SctemLro dt: 1870. 
- Candido J!t:ndes de .:llmcitla. -Jo~t! CaZ.mon. " 

A·~ "Ct<~ l10ras e meia entriio no .•:!l.:io o;.; mcml•ros <iL• 
nOYO gahinet•': e occupão >t-u;; rcspccti YO>' l ugares. 

O Sn. Pl\ESJDJ:::"TE: - T ... m a pal:l.na <· Sr. P::mliuo 
de Souza. 

O !'iõr. Pnuliuo de Souza: -J:'t o nnbre ex-presi
dente do C(>n:oelho cxpvz e"tn m :mltii :l<'> H·ando us c:m
sas da di,.:;olu•;i"LO do g:tbincte u.t: 16 Ul' Julh?. ::\ii.o . . .. ~ .... ...; . ' . ' . .. ' . ;::-

produzi-las perante c,ta :mgn~ta camara. . . . 
Y. Ex . !'abe, Sr. rn~;:.idcnt<·, qn~ no~ p1·n~E'Jro~ • <h::~ 

de Jnnho ultimo o Sr. c•m~dht•Jro Jo:Hplltn OrL:tno 
Ne1>ia,, cx-mini~tro d:t jmti~·a. foi ncC>:nm.:-ttidu de. 
grave enf<!l'lllidac!e, dn. (IU:tl COlntudo (•, pcr:l.\':lnlO:" q;:.~ 
sem muita demora :;e r.:-;.tabd~ce~<~e. Comquanto s<-· ll.J.·:' 
retartl:tsse a convalcf'C(':t<:a. ~nbi:~mos qu·~ dl•.' co:t~a\·:t 
~oder rea::sumir a;; ftmc.c;ij~~ ele ~eu c.argo :1:1.tc-~ d.
tindar :1. prc~e11tc l'C~sã.o lcgi~hti...-a. ~o di:1 '!·~ J.-. cc-r
rente~ por~m, Cl'crc\"C''!.l n uwu ho:n·a•io c .. ll· ·,~:: :40 ~r. 
ex-pre~idcntc do co:1~dho p:ll'!l. ~1:c I~-~ o nt :\· ·~~,..· a 

- ll d 1 • ),.,~ """' .. ~ l" 1 , so.~ ... ~.... ~~~ .:r . . r\-~xonera,:M, ~ .í!g:l'l . 0 q1 •• l 1
. ' " ' ·'""' : •. • - • 

mcntos. 
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Tic~nnÍnlO-BOS logo llO liJC.•'l'llü tli:t OS ll1Qlnbros do ga
l:Ji!lete trun3nGto, ·Jlara. d(,~libcrn.ri.nus ,o .que ~ws-·:ctunprin. 
fazer em tal emerg(··neia. 

O Sr. b;>riio <ie :lfnritihtt, pqndcrQnclo c1ue n,Jnn. nova 
:rceumposi(,"iiO do gal1inete (•.neuutrar_in, s~rjas diflleul
daUes, e -provavehn:onte o cnfrtHjlWCc1ria cru vez ide :for
t.alecc-lo, -declarou-nos estfLr .na iirmf.! · resolw,-ão de 
neon1-panbar o br. -:~ubias. 

As reflexUes do 1wbrc ex-n1inistro ·rla gnP.rJ·a., c essa 
outra. perdn.· (pw.co1~1 sua _retirütl~L Eoffrcria. o g:.tLinetc, 
decidirão...:. no~ a. pedirmos todos a dend~sü.o,- <!_U. ·:faz(~-lo 
emqunnto Pr4-ivetH'!olll reunida,;; as-· canwras. 

Para ef:se fim o Sr. ex-presidente do: conselho dirigio
<C no .elia 25 ao paço ele S. Cliristovií.o, c,. :i vista dns 
mziics 'l'w teve u honm de e:,;;pôr, S .. TIL o Imperador 
dignnn-f4e_ (_le annni1~, :i 110st=n solicitaç::io, .. c cncar1:cgou a. 
S. Ex. de dizer (HJ Sr .. visconde de S. Yiccntu qne lhe 
foCFc fallar no dia .seguinte. 

Tcmho cumprido. o'rncn ,dc.ver. 

O !'i'lr• ~ieconlle de . 1§.: ·'HceJnte ({'residente do 
con•elho):·~ .. O mi\listcrio. presidiclp pelo illustmdo. Sr. 
visconde de Itabora)ly pnclio .c obteve sua dcnússuo. Em 
conscqncncia disso -tive ordem pm:a. dirigir-me ao paco 
de S.· Christoviío. Ahi o Imperador houve ,por be;n, 
incnmb.ir-1ne de_ ·organisar Uln· novo _ga.~Jtnete. 

Hcs.itci, .por isso que. Teconhcr,:o m'ío jõOssuir as.hahi
litaçiies · crue· descjára tc1:, ·mas C!Jtcnili que era do.' meu 
devet· obccleceT, e servir ao paiz quanto ·pudesse. 

Tive, portantp, .de pedir a coacljnvar)1io ele que~ preci-1 
savn, c mediante meus csfor1'os,· rto!js~gui obtê-la elos' 
illustrcs cidadãos que comigo compoem o actuaL 
gabinete. 

Collocados em Ml posi•,,rro, que tanto tem dcdwnrosru 
como de m·dua, é de ·nosso dever omanifestar!aoo p[trla-i 
mento con1o··!pxocurarc:1nos. t~irigir osl a.ctos .d3J adnünis-, 
tra91io e do ·govarno. 

E 1 escusaçlo:dizer.,qne observa1·mnos.e. úwen1os ob.scrvar1 
as leis e os··principios de justi\'.<t, .é ·isso, um .dtwcr ele 
todos os .govc~nos,. é .a base ,em ,que .repousão .ns (.[<irei
tos do homem e elo cidadão, a liberdade p~'ltica e o 
verdadeiro :p.ro.gTG.Ss(};.,é porta.nto:11ma _oQrign.~ão. de lei, 
ele honm c de consciencia. 

Ao jl(ll" ,dtt.deyiJ.a c c)iscrcta·ccono1ni;l.prol!lO'I'ercmos 
os possivcis .ruclhm·;>m.cntos. ,elo paiz, ·é l'ntrc. elles o 
desenvnlv.in1ento de S!ta' . iorç~.s ,,industriaes ·IIJ.W. são 
fontes ft·cundas J.n riC[uezn e poder dos Estados. 

O p~iz clcmnnda sem duvida· àlgnmas·mcdidns ou 
reformas muito·. importantes. 'EBpee~alisorei ns "que se 
t'eferem ·ao elemento ~m·vil c á. melhor adlllinistraç1io 
da .ju~tU;-a .. A· .primeira exige uma· solw,:ã.o :pr!lCl:ante, 
previüente; que procme com pôr c :harmoniz:w os.vnlio
sos interesses que .tws:-:e aRsun1pto -.cstão·iincluidos. .1\.. 
scgnncln. ,clecide de .valiosos d inlitos .que uão csttJo bem 
gprrLnticlos. I11Yidan~_n1os nos~-:;os c~for~~os pnrrL.con:dj_uYar. 
a tarcfa . .,Jcgi."latiYa. 

Na lutn elas lcg-itim:w· opiniões politicas, 01r das as
pir::tl:<"ics•dc inHuciúún.nct dirccção.clos intereFses socines, 
a nHJdcraçãa é·BOlll[n_·e·,utiLno Es;tado, o por•isso.--meslno 
lt todos. Sem ella é diJTicil rcconlJecer hem n verclerlc, 
a.prccinr o tfUC~·~Jnais convÚnl.--,•0 -lninisteri.o não só con
cmTerú para)~so, nu:ts desejorln. rncsmo a co~tjnvação 
de todo-s os,]1ra:zileiros ~en1 quêbra·de-f:.uas opiniões 
conseiencio::as.- Elle prezará os scrviços:fnJtoscaó·Estaclo, 
:1 ,hmtra c: os. ta1cmt~~~R.onrle quer:rJuC.cf:ltc~j8,o, on q uaesc1ner 
CJUC ocjiío a.s idé·as políticas. 

Tenho· cxp,o:1to p con1o ü n1,inistcrio :pretendt~ dirigir a, 
ndministr;u/ão e o.goyenno do p(Li~ mn suas 1~ch't~~UC's in
ternas; .Quanto ÚS (~Xtern_a.~, Ó F:tlJido que :1 C011Stitui
Ç'ÚO politien üo Erazil tmn :por .base o <iir<!itq, a. ,honra 
c seus lcgitl11Jns .itlt+:~rcsscs, assh~1 corno a. :paz:, _JI;n:Ino
ni::t e a.mizadu ;pa.r::t- cmn t~Hlas a;:;. na\:i)cs. 

O. ,§-r.· ·-·.:-l.'u.d-rad~ ·:S?igueh•a:: ;-Sr. prq:~idcntc, 
a.e1unno.;..nos crn,·-pt~csenc.~tl..<le u.rn f:lct·o·: o ministerin de 
16 de Jttll'w, _une inu11gFron a $ÍtUflÇ':ÍO eonservaclura, 
acaba de·. r(~ti-ra'l.~-se;. un1 'novo ·'Ininisterio, :.qne··veio 
ex pôr-nus o .. F;eu --prn,g1."Hl11l\lft,_--acaba de ·organ_isnr.:..sE. 

rnm obcm · <jlutli!ieár ·este facto, cumpre 'GOtej<t-Jo 
.em:n as 11onn{r.~ con.sritueionnes qne-nostrgç~áriio .o pacto 
fundameutnl ·do ·paiz e ns ·boas ·prat.icas cl0 , ·regimcn 
J~ITlnmrontm; 

O mínisteri•.>'dr;1ni,;;i<mtl'rÍoTeÜrou~se, não'P'WCJ:110 ll1e 

f,1ltasse o apoio dos rcprcscntnnte~ ela naç:ão, do sen11do 
c ·dGst.a ,rmgustalca.Jnara, se não porque, seg4udo .. açaha 
de cleclarat:-nos un1.dos seus autQÚsuelos orgi'(os, <;ntcn
deu que niio Jl<J~li:c prcsoiudh· elo .concurso valiosp ele 
um .dos seus n;wmbros :nwis ,infhwntc que entendia,.não 
d.ever por. 1!J'Iis .tempo continnE~r .JJ.O. gqhiJ;ote. · 

Presuppostoof:wto, é' ;manifesto c1ue. a~wva m:glqlisa
çün minióJ;m;iul.niío~<ignifi~a lfll)IL :victoriapa~;la,r~1~!)tnr, 
mas 'úmelitc o prorlucto da confian1:a clp cleitqt• elos mi
nistros. ilhs .por i.~so mr,smo,.scnhprcs, é claro tt todn.s 
as luzes que o progmrnm11 do novo ministcrio clcvi:t pon
tcr idéas vasu<ias no mesmo molde, que havia. recebido 
o apoio c n sancç?io closxeprcsent[)ntcs da mtr;iio (apoú~
dos) ; de uma r1uasi unanimiclaclc clest(L. cmnm:a,. ele uma 
gr.ande ,Jnaioritt.: no, -senado; 

Este resultado pedia-o a inJ.olc elo go'l[crno consyitn
cional, as bon.s praticas elo regimen p::irlarncntar.- Dou-se 
porventun1 mt org:qlisa,ção çlo , novo .gabinete 9 Eis o 
que procurarei em tcrnios muito succintos averiguar, 
ernittindo o meu ppssoal c sil1gu.lar juizo. Sr, .presi~ 
J.entc, pondo de pm·tc .. a justiÇ'a, que, ,como nos acaba 
de advertir o o~güo autorisado ·do lninwtel!ip, o hon
·rado e illi1strado · Sr. presidqnte <;lo .con"selho, .é dever 
commum a :todo0 os gov~rnos, e 11'io .póde ppr ·isso 
constituir progrmnma pqlitiço ele g-ovr-rno, algum; ponclo 
ele parte n. ec0nomi~, para re::ilizlll" a quàl desejo since
ramente ao governo· tbi:la a .euergilc ,e força que .lhe serão 
necessQrias, ,como hiio mister o .estado eeonornic(} c. fi
nanceiro. elo. paiz ; pondo rle parte. a: nwder:JJ<;fto,i.quc 
reputarm · .. amda niio só· J.over. commum. a .. todos os 
govei:nos,.mas.t::cmhem·ÜltC~resse bem entendido, aousi
cler[lrei os asswuptosJ>ositi:vos (loprogmmmn.; rl.Ütttr~lhe-

hei as o .. m. is.su.-.es qua.nto a. v. r· •r .. io. s 1. ).·ro.j.cct.·o. s dei ref.·0rmas 
ainela pc!lC~entcs .de decis.iio, q, ji.nalmen~~, tocarei na 
innova<;ão introduzida ua organisação do actual mi-
.~isterio. . . 

J:. . .parte ~do yrog;r,<nn111a: ·q_~cyroClnma a ,tolerq.jlcia 
pol1t~cr; .do,gal;Jpetc, o pr!)po~lto~ .de charnnT a,·tpdos os 
',B~azrlsn·os' por ,sens tnl.entos. e vtrt';tc\es,. carece ,Ç.e ex
phcaç:ao. Póde ser P.9f SJHL ,gqnerahqn.dc,. tão exa.c.ta e 
.ban~I, ,gue. côc~pe ;tt :cntqlÇ!uqr reya;ro;; . ,póÇte; . .vo~;êm, 
contm· um senttclo · partteular ele mtm·csse p6lltici9;;ac
tual, c tal que enracterise um programmfl ·ministerial. 

Se a tqlçr;mc.i,t d,o. roi\]isterio . se xc;fere aos direitos 
dos cid::cl.iios br~zi!eiros, .'lu:r ind~viduaes ou civis, 

. qu_e';: pohhcos, du·et que clg~1tos .. 1m?, ~e tole~·iiq, res
pcJt"o-se. Nesse caso. propopa snbstlttm· a formnl.a do 
progrmwn?". ministqria_l,pqr '\').~'llht mcs11111 <)l~e.à .githi
n?t? ele 16. de Ju.lhp • mtrprl_uzw no se,u ·program.m'l;. e 
dp·m, em v~z de ~·toleranpul,.....; respetto a tvclos os dt
reitos.~Iria rnais longe, senhores, supprimirb um~.pa
lavra de significação equivoca em politicn., e nos nossos 
annn.es p:ula.mentarcs tle signHic'fiçilo ouspcita,. ,qual é a 
de -toleranciA·-, visto que, como respeito aos direitos 
indivicl~tae~, civi.s.e )'"Yliticosl. está illélnirlamo pt"Ogl'ilm
Ina. ?a JUB~·1Ç~t,-.que .. e -d~vcr .comm~un a todo. ·o .goVlerno. 

S1gndicar;.t a_:expl'Csqao · tole·ranoLa,. acca.rdo do ,tOdos os 
~Bmzileiros 8Uc a p<lli•tioit autotior ·inm1gnrad'' ·por,: esta 
situa1:uo,. que o.gal.)inete .tlel'lrrlüdo, . &\Wtentaclo até. seus 
ültimos momentos .ele vida por esta .augusta eamara, 
.era intolerante TH) scnticlo' v11lgar .e ·odioso, dn palavra e 
ela polemie:c elos partidos? · 

:A.creilito. que u .p.r.ogr.nmma niiO·;P<i.dc tqr, acn~wihante 
sis•11ificaçiio e nlc:mce, pon1ue os cavalheiros distinctos 
,por todos os titnl•J~, qu.e. copwom.n ,o aetnnLgahinete 
apo~á.rão.. CSSG l!Jlinist~do, .. c.:.t1st~nt~rào:er~~a .~\tuá<;iió. 

Exclnid.as .asnim as duas .~ntGHie;etWills·,. re~tn.d~t•· :í, so
?erania do progrmnpJJL 1ub:úptcruü a, .. signifi_,cas;ão de 
transnc(~ão ou de concüi~l,~·ão, que desejarei saber se é o 
sentido dllW lhe ligct .o ga.h\ne.te .. 

Senhdí·es, innegavcl é que em nosso pai~ existe 
um:t ::.c.<;~,o cli&sobe_nte dos l?artido&; clcsd() que ~lles, de 
pcoSse do .poder, o tem e;<grmdo po,r um. pr:1.z'? ·"de, t91jllpo 
~~tis.o~1 :rne_nc~)<rngo, ;,:ão~se a~~Q:UJf.midq s,uq,s ;iqry.âs e 
vito.lLda.de:~ G cm:.:;.:~~,tluecrmdo-7-$e ;OS ,~:Jncplos d.~ sp.a.- co-
hosii,o. . ,.. . , . _ . _ . · 

Ou_SeJr..:r;J.t«.ttrJ üU or_galU:Sa.f;.a_o socJal q1V\H~tO -,qffG:-\'CCC 
Q~ ~tt~-q!~u~s .p~n\~s .d.e . appl n :tf d_~- .rc-Sisteucin _Ü? : espirito 
d'' l)liGlfctlv:.t·;RmxldUQ], dp cspm5p de qmppro.(oiío·, ;das 
g:r.;~ud{~S·lJ.l'P,PP'ttr]aGGs _.f~ !0,r~n11~s ~~:· 4<;Ls grp;J~d,cs J~niilia?, 
ou de ex.-eo.%os dos •Jnnsmos p:trhdos, on dB Jtgscnmn. 
d.(~ :.tntagon_is1no ein suas iJ.1~aK 7. o facto é exçwtç-:-·bon-



um innocente; aqut, ·porém> B' 'Polich '!!ipe!iás se ·apcssa 
de '11m homem considera-o:. logo :crimino3o. 

O Sn. GA~IA CEnQUEIRA: '"-Da nossa · tbeoria do pro
cesso não resulta isso. 

(H11 outros apartes.) 
O Sn. VIEIRA DA SILVA :-Já 'que os nob1es deputados 

fazem tanta força para q~e subsista o interrogatorio, 
vou apoiar-me em uma das illuatra:çõee da culta:Alle
manha, na opinião de Mitterw2 yer: 

« Pelo que tooa ao interrogatorio do aoousado a lei 
estabelece como regt·a que seja elle convidado, segundo 
o que ouvia dos depoimentos das testemunhas, a decla
rar se quer dar alguma explicação. O magi6trado o 
adverte ao mQàtllO tempo . que não é obrigado !I faJlar, 
pois que o seu depoimento pódo servir ulteriormente 
de arma contra elle. ' Na pratica, ·reoommenda-se, da 
maneira , a mais 1·igoroaa aos juizes qne se absteuhêo 
de fnzer qualquer pergunta &o ,réo, de modo a indnzi-lo 
pGrfidumente a uma declaração, q~e facilmente, por~m, 
seria de~prezada . perante os ·amte•. como tend? B1do 
obtida irregularmente. ·Assim, um mtsrrogatono com 
um · c·ar!léter inquisitorial, como tem lugar na França 
e na Allomanha, é consa desconhecida ~m Inglaterra, 
e onde o juiz de modo algum o tenta. F1n~huente, em 
tempo algum ,a pessoa arrestada póde ser mter~ogada; 
o que o accus1do declara espontaneamente é unwamen-. 
te constatado por esoripto pelo escrivão. ~ . _ 
' Parecia-me, Sr .. preeident'e, que as nobres comm1snoes 
podiiio em relação· ao prooesao ·ter procurado melhora
lo. ·E• assim que na formação da culpa póde fazer-se 
alguma couaa tambern em faTor do réo ·,e a bem da jus-
tiça. . 
· · Por EJ:ne •razão •:ó l'éo"1 1evsndo o seu · sdvogado,·.este 
nada póde fàzer e!!n prol· dn defesa 'r Qual é a s~a po
sição alli n!l presença do juiz o ao lado do seu cliente~ 

O Sn. ALENCAR AnARIPE:- Póde juntar documentos 
e fazer qualquer allegayão no interllegatorio final. 

O·SR. Vm111A DA. SILVA: -No intarrogatorio finaL. 
O Sil, SouiA R Eu:- Na pratica o advogado é sempre 

admittido. 
O Sa. •VIEII\A. DA SmVA: -Isao varia .. segnnt1o a ,pra

tica dos diversos juizos. 
O Sa .. . Souu Ri:IS dá um aparte. 
O Sn. VIEIRA DA SILVA: -".lsso·é q,llllnto á dêfasa que 

() réo p6de apresentar, mus··não póde dar ,testemtmhBB 
na formação. da culpa. 

o Sn. SouzA. REIS: -Póde oonteatar;·e a lei d·efine 
1111 perguntas qna p6de fazer. 

O Sn. "VIEIRA DA SILVA: -Pód.e o juiz benigno ad
mittir uma ou entra pergunta do ré o, do seu advogado 
ou procurador á testemunha, · feit11 por intermedio .do 
mesmo juiz. Mas, eenhores, . i!ã(}ampliaçõ;s qne ·varião 
segundo a pratica do .juizo. 

O Sn. FERREIRA VIANNA: ......;Aqui mesmo os juizea 
varião esB!l. pratica;· alguns admittem advogado. 

o ·sn. VIEIRA DA SILVA:-E' o·que se vê ~mtodaa 
\'arte. N0 Máranhão varia .a pra~ica .dos ihfferentes 
Juizes dentro mesmo da oap1tal. E asa1m que, em re~ 
!ação á fiança, tenho visto alli .juizeJ que a não ad· 
mittetn senão depois de preso o réo~ e outros ': ooace
dem ainda mesmo antes da pronnnma, o que nao é se
não fiança prévia, o que sempre achei muito bem 
entendido. 

Entendo, portanto, que as testemunhas do réo devem 
ser admittidas dgade a formação da culpa. 

O Sn. GMIA CERQUEIRA :-Para que ell'•ito, para 
influíram sobre a pronuncia 'r 

O SR. VIEIRA DA· Su.u :-'De certo. 
O Sn. GAMA CERQUEII\A •-Então o jnry·tornava·se 

inutil. 
O Sit. VIEIIIA. DA SILVA :-E porque acabámos com o 

jury de accnsação ? Em Inglaterra o megistrado .to~a 
conhecimento d.o ·delioto, e se · este eocapa á sua JUIIB
dícçiio; remetts o réo psra o fôro competente. 

O SR. CRuz MACHADO :-Pelo seu systema de ple11ario 
na formação da culpa, o julgamento pelo jury seria a 
exoepção,e a regra seria pelo juiz singular. 

O Sn: Vnnn. na SILVA- :'-Pois o ' ju"iz singnlnr ossim 
ao mo ·pronuncia o" ré o não pôde 'Cléspronunciido ~ E 
pelo direito que tem o juiz singular c'c despronnnciar 
o ré0 o jury•ton:tt-Be inutil, tem t>Cr>entura•tiei::s:ad<l 
de funcdon:>r 'I Como quer que seja, ~st~ 'altereção me 
pareoe , €onveiliente. Não -sei em que póde" prejuclN~:u s. 
ddena do réo prodazida lo go·n11 formaç;tD da c;üpa! 

(Trocão-se apa•·tes.) 
Tratando da penu da morte, ~s cotmni ~ • õ3s ;;retan

!lern restabelooer.·o direito. do oodigo il o proc.~sao quant<l 
ao vm!ict exigindo. a Rnanimida;'e pnr_a q~e;semeJbnnte 
pena · po~Ba -er applJcqda, nevendo IIDJ oc-E e ~o réo a 

pena immrodi~taá de m oxto no mesa dom•ioria do votes. 
Se estiveEsemon .. prepar!lC01 para adoptur torlos os 

sãos .principios.da soiencia .criminal, cu· seria o primeiro 
a aconselll.ur. que dosde já .tod?.s ns decisões do i nry 
fossem basea.das na unanimi d'~d e pelo mencs para a 
condemnação. 

A Irlanda e llJ:lnglaterr:> só.admittcm- o.vniict quando 
se dá o aocordo de todos os doze .· juizes .qu ,, r01·mão a 
tribunal. A França tem "dopt&do, ora o principio da 
unanimidade, ora ll·llliliori.a,. canforma 1;s iàéss em voga, 
a neoesai<lH<ie de augmeut~r as condemn?..ções. A sus 
situação politi~a em 1835 exigia que se muroasso !\ 
maioria sim ?les (7 para 5); ao pa8so qne e co .1843 esta
beleceu oito .votos, e finalme11tij em 1853, pelo receio de 
absolvições em g rande escala, voltou-se ao syetema d& 
maioria simples, •e te votos. Na .Escos&ia bas:a a maioria. 
Na America do Norte prevaleceu o aystemr. brita:mioo. 
Na Suiasa foi aceito o principio da maierie; simples. ·A, 
Allemanh~, que só admittio a instiôuição do jury·de
pois dos acontecimentos .politiooade.l84:9, segne a escola 
franceza. P ura Malta admittio-se para a impo.si11ão da 
pena. de morte a unanimidade. 
,o Sn. GAMA CEnQUEIRA:-0 systm~a ing'ez te21 dada · 

máos rcsultadoB. 
o· Sn. Vi·Ell\A DA SILVA: -Fardão; tanto ' m, I <: gln

teri'a como ·no Bmu&wick, nniao Estado da Alleruanha 
que não preferia ·o . systema franoez ao itrglez; .não mos
trão as· ' ests:tistioaa máos resultados. P.elo contrario. 
Sinto não ter aqui neta alguma a este respeito; mas 
posso a~severar que asconc·e .:nnaçõaa proferidas p;lo jury 
em Inglaterm estão na razíill da mais de doune1ços da 
totalidade dos processos quelhs são submettidos; regu
lando ' SS abJolvições. menos de um terço. Em Inglaterra 
e na, America do Norte eu.tendocse que o verdicl deve 
excluir tod:is us duvidas, o que só se consegue palti ao• 
oordo,nnsnime.doe jurados. 

Eis oomo·sa . ch, gou. &o que 11lli ,hoje se acha e5tabe . 
oi do. Segundo o a estyl•;s adaptados no . tempo de Hen
rique III, quo.nà.o não se .obtinha essa utmnimidada, 
ma3 que a maioria havis form!ldo urna opinião, fazia· SEI 
intervir outl·o~ jurados para ·O .dcsem pMe .do, que.stão e 
procsdia·ae a nova deliberação. Sob Eduardo IH esta
belaocn-sa quo não haveria •1erdict valido som . que fossa 
proferido por nnanimiclad.e de votos. Dapois recorren
se a um meio mnis eflieaz, a conser,vação. dos j tll'ado3 
fechados, não se lhos. permittindo alimentaçiío alguma, a 
fixou-se o principio da que o jury uma vez reanido partt 
deliberar não pod.ia eeparar-ae.antes de um acoordo . 

Na Amerioa .do Norte, Livingaton contribuio pera 
fazer prevalecer . definitivamente :g.s ]Jtatioa judiciaria o 
direito do juiz da dissolver o jury logv que tudo pud<esss 
induzir que não se chegava a um · aocordo, e que a 
saud.e de um ou mais.jnrados oouia. risoo pela prolon
gação da sequestração. Dissolvido o jury, era convocado 
oatro. 

As opiniões, porém, se dividem em -I-nglaterra, sobre 
esta importante q,uestão; temem alguns q,ne o jurado 
teimoso não lo~re arrastar o voto dos outros; e q,ne iato 
dê lugar a deoJaões injustBS. Em 1845 a eommisaão de 
inquerito legielativo ouvia os. homens mais competentee 
sobre o principio adoptaclo da une.nimi:lacle para o 
verdict. Alguna juristas se pronunciárão contra elle; 
:nas o maior numero opinou em sentido contrario. Os 
jurisconsnitos e outras classes da eociedn.oie, em geral, 
reoonhecêrão as vantsgens da unanimidade, e lirt;itirão
se a pedir que se recorra á dissolnção do jury, como se 
pratica na Amel'ica, ou que não se exija a unanimidade 
senão ])RIR a Condemnação, 

Comprehen.do, Sr. preoidente, !l bellaza dost0 eyi · 



SESSÀO EM 30 DE SETEM3l\O DE 1870. 

t.vl o ÜiV ~1 rÍ:.tvC'lt:ntrc nós ~lcctnnul:n nm dos ministros n. 
J~a ::t:1 Yng:t iut~rimn11cnte em c.ru~:11to ~e espera o cid::t
d ão eonvi<l:ulo p:tm J>reenche~h definitivnmcntc. Este 
t mn ~ido •J f'3 tylo seguido c1n quasi todo~ , se não en1 
todo.s os nÜ11 Í:::tC'rios que temos tido, e a.in Ua nltinln.
men t r: no g:clJi l:ete dco lG de J11lh o, mn 'lllC o hon rado 
e::-minjstro d:t g1.u-:rra., o Sr. ll:1r:io de 1\Juritiba, preen
(:lwu :::lti::<factoria.n1cntü dn:ts -pa~ tas laborios:-~ ~, pen~io
:n:ldn.~, eün1o filo a~ da gumT~t e just.iç·u, dur::w te os 
tr~r halhos leg:i r:: lutiYos, a, {lUC concorria ns~idnmncntc . 

H oje, que os trabalhos pnrl:tmentarcs vito findar, c 
que os no\TJS 1ninistros cncetií.o snn. vida tlcpoj5 de un1 
longo repl)uso, })Ol' que razã.o um delles não JJrcenclwu 
:-1, p:p;ta da guerra interin<lJnonte, ntô que se concordasse 
n:lrjuclle 'lu c a devia definitivamen te occupnr9 

All ega-sc, uem o &:i, u trmliç;ii.o de outros paizcs, e 
muit•J úSJJeciu lmentc do Hio cb l'rata, onde nestes nlti
Jnns nn no~ tem os ido npr cnder tantrt couf::a.. 

Comervmlor por instincto, prefiro muito o procedi
mento adopt:ulo no nosso paiz, pelo menos, emqnanto 
motivos nn1ito cspecincs é extr::tordi unrios 11ã.o n1c pcr
:;uadircm eh necessidade de repudia-lo. 

Se a intcrinielndc é por y>oncos dins, se a pasta qne 
H! trata de preencher interinamente n<w tem truhnlhos 
"xtrnordinn.rios, de m omento, por que rnzii.o npart.mno
IlOS ile um precedente qne não nos oft'creceu nindn., c 
llÍtO I)l)dia oit'erecer na occasi1ío inconvenientes? Pelo 
prazer ela innovaç·1ío1 c só por ell e. 
· Se a pr:,t ica póde ser autorisad.'l. pelos precedentes de 

outros pt<izcs, se póde mesmo ser a.bonnd:L por conside
raç0es d.e utili dade publica em uma ou out:m conjunc
tur<l especial , nito pó de tam bem offerecer perigos, 
incom·enientcs, sobretudo em um paiz em que de tudo 
~e abum? 

Por ultimo, senhores, permitti que, orgiio de um 
partido regular, professando sinceramente as idéa.s po~ 
liticas do !::CU credo constitucional, amigo do governo 
parlamentar e do systema rcprcsentntiYo, cu deplore e 
reprove :llí:lmente o procedimento dn honmeb oppo si<;ão 
do senado, guardando o silencio din ntc de nmn orga.ni
~a.ção ministerial, em mr.u conceito pouco regular em 
fa?c. da ~onstitn.i<;ão 1 ao expôr-se a.Jli hoje o progmmma 
lDUlt.stcrwl. 

E' esta uma cousn. . commnm a todos os partido<; se 
quereis o jogo regular das institui\·ões, :t livre expansão 
dos partidos c dos seus interesses lcgitimos, zel:ú quanto 
8er possa o principio constitucional nn. orgnnis:J.ç-iío dos 
ministerios pam que o pcnsnmcnto rlominantc das diver
sas !iih1açües politicas que se succedcrem no pniz seja 
fiel m ente ;·cprcsentado HOS ministerios c não um pensa
mento estranho .. . 

Acreditei scmpr~ gne a honradtc opposi<,:ão ou :tntes as 
ui ffcrcntes matizes du l10nmcla opposi-:íio do senado se 
levanht~sc1n para. a.dvogarCin dr.sta vez u1na. causa que 
11os é commum a toelos, mas que clb procum mono~ 
poli sn1·. 

Tenho concluído. 

® ~t· . w;,;conde de S. lFiccnte (zwrsirlente elo 
r·on~olho) :~Tenl>o mnita l1onra e satisfnç.ão c;m respon
der a nrn elos membros dcst11 casa, cuja illnstra<:iio e 
c:ar,lcter de muito tempo rcconhc <:o e aprecio . ' 

S. Ex. rmnc<;on o seu di5cln·~o cxpre~~antlo que a 
org~111i~n ~/ íio do actnrrl gnbinete lhe pnxeein. on irr(lgn
hr, nlhCJ. somente cln. confianr:n elo deilo r de nünistros, 
em f[l W oli:ís inrlicnva uma mndnn•;n de politicn. 

H a de o nobre deputado permitl'.ir -me q11e lhe d iga 
~·1_ue ns ~nas concln:;:;õcs poücriilo c;.dJer ou st:rern cxactas 
em outm hypothese qne não n. d" 'J ll ê se trata. A r eti
nuh de um ministcrio púde vcriíicar~"e por clivcrsos 
rnotiYos. Os esforços de un1n. opposição que consegue 
ío:n:nr 1_11aiori~ no parlamento , cle~erminíio n qu éc1a elo 
ln,_nu:teno, ussun con10 a. dutt~rmmft a fnltfl.. Uc con
ftanç- ::t tia. corôa . Ta.1nbc1n póde causar a dissolução de 
-~~rn ~:.thin etr :t divergenc.itt de id.éns pnf:re os sr.ns Jnenl
lwos -:\ outras r::vcntnaliclailcs, que não é possiv<d prcnr 
(! :I :O:!-:'-lh'":n n1ar. 

Se Õ :i"l,inctc do illustrado visconde de I tnborahy se 
i JOll\'r'.>e n ·timdf' elo por ler pelos c>for~os de uma. 
cppo ::: i:Jío; f'_~ ln du>:icla c_pHJ se: tJ cl tef.c de.s:.;n. opposir:fio 
1'o ~s~~ c ln: nl~-t_do para org~~ -~ ~~~ar n ovo .!.!;ahincte, o fari a' eLe~ 
c~:nJo : ·~ i'J !dwh~ CQm a. po)Jttta. YC!JCt.:düra. Se o m)nü:.tc-

rio se )l?m·esse r~tirado por f:tl t.::dc confian.;·n <1a.cor6>1, 
cun1pnrHt exmntnar (_[lUJ l o obJ Ccto on :1 . :-;,q~rrtpto que 
estrrbelueêr:.L o conflicto entre :.L corôn. e o n1ini.C3te
rio qur. ~e retirou; c então o noYo 1nini~tc:rio :aa.tural
mente ren.l iznl·itt algmn:c moeliiicn.r,·lío "" politi<:~, para 
nllo se pôr nov:1mente e1n conflicto con1 a. corôa. -

Em 'Jnnlquer destas l1ypotheses, caheriiio perfei.t a-
1;11entc ::ts conclmües elo nobre deputado; mas nn ele que 
noF occnpnwo;:, me parece qne não. 

A cxposir;iío lm pouco feita. pelo illmt rado conse
lheiro membro d.e>bt casa, e r1uc dignn.mm1 te occupava 
umn. das pastn;; llo gabinete de tG de Julho, patenteou 
qual fo i o unico motivo da rctirucla desse gabinet e. 
Conseg;.uint_Plncmtc n8o é Jogica a. conclu:-ãO do nobre 
dcpntatlo, de que on honve mndadça ele politiea, ou o 
ministerio actual é só filho da coníia.ní'n. da corõa. Pelo 
contrario, elle é fil ho da confitm<;n da corôa, f undada 
tmnbem na confinnv::t do purhnnento. 

A coroa c.onhecc qunJ o pensamen to elos membros ela 
quasi 1otaliclade d::t cam:cm dos Srs. clepnt<~do.>, di rei 
m esmo d:t totalidade, porque a.J g11m:t di,crgencia que 
h:t é sobre alwm" ponto.l ~ocnnda.rios, qne niío podem 
referir-se :1 homogeneidade dn comnmnhão politica. 

A corOa t:unhcm conhece qnal n opiuii'io da maioria 
do senado; e portanto creio poder dizer qne u ultima 
conclusito do nobre deputado não é procedente . 

O novo gabinete cleseja c contn. com o apoio da ca
mam elos i'irs. cleput:ldos. 

Não me expliquei bem, Sr. presidente, ou nito fui 
comprehendido, rpwnto :i. umn. outra obscnaçito elo 
illustrc oraelor a quem tenho a honra de referir-me. 
Procurarei repeti r o r1uc di sse, e pôr em contraste com 
a intel'prctação que lhe den o nobre deputado. 

Eu dhse que, na luta das opiniõe•, a modemção é 
sempre ntil, e rp te o ministcrio, ]JCl n. sua parte , con
correria p ar:-1. ii;so, sen1 qncbrtL de suas opiniões con
scienciosas . Isto não póde ser traduzido como urnn. 
tolemncin.,e mórmente uma tolertmCl:1 classificn.dn. como 
foi. Os direitos por isso me>omo que são direitos cer
tilmente não preeislío ele toler:mcia: devem e hão de 
ser respeitados . 

O Su. A,;nnADE FIGtmm,, :- A cnunciaçito da opinião 
politica é um ilireito polit.ico ... 

O Sn . PnEsmENTE DO Cr>"iSELHO: -Quando eu clig<> 
opiniito nii.o ponho em d~wid:t que constitu >~. um direito, 
n1as o , modo de cmitti~b e eliscuti-la é que tlemanda 
moderação . 

Dahi não se segue entretanto que essa modcraç·ão 
signifiqu e condcscendcncia para com opiniões di
versa s clnqnelln.s que se julguem as melhores. ::le umaopi~ 
nião, ou liberal, ou progTcs:-.dshL, ou conservadora, é util, 
cn Hão tenho qu r. exa1Í1inn.r oa ver qual a su:1 origem. 
Desde que me con\'enço d:J sna ntilida.rl c,o que me cumpre 
é adoptnl-a, 11orqne n interesse elo paiz prevalece :1 todos 
os outros . Se u, op.iniã.o 11Üo m e parece eonY(miente, 
corre-me o dever de te não aceitar, porque o paiz é :L 
entidade rpw dr; prefercncirt m ercce todo o nosso in
t erer.:se e dedic:wão . 

Pelo que to e~ ao assump l'o do elemento servil, offc 
recerei sómente umn. consirkra<;iio no nobre deput:>.do, 
c espero que S. Ex. tcr:í a bonda.tle de annnir n ella . 

Purecc-mc conveniente rcsen·ar toeb o ulterior de>,~ 
envolvimento sobre este ponto pfl.ra CJUfmrlo fore .m 
Ionnuln.das as ·narinas por que deve ser re.gnl::-tcb., ·tão 
importante matcri:t. 

O Sn. ANDRADE FIGl:Eil\,, :- Póde indicar I'C-"' um 
modo geral. 

O Sn. PnESIUllNTll Do CoNsr.T.rro :-As gen•; ro'Iitlades 
p od.eln Rer inconvenientes, con:for.rne n intcr~Jrcta.~:~o 
rpte se l hes clcr. E u entcnrlo, pois, que ;; · melhor 
gua.rd::n: QSte a.ssnmpto pariL a fut:ura sesf-:Õ.c~, coJ.npl e-
tando entrehmto todos os csdurecnnentos •ou t•Y:os •JS 

e>'t.n itos que poss1ío ser colligidos. 
Eu ncel'escen tnr ci a, e&te ruspeito só ·duas obsc.rYQ

r,ões. A 1• é que o govorno do. Hrazil e stm augn;•to 
chefe não se guia.r:íõ senão pelo bem dr, Estado, CjilUCS~ 
quer que sejíío as circmnstancias; c o 2.0 Í: qc:c pCl' 
nwis aprccin.yrús c.(UC scjflo os conviVes, idé~ts, 0~ 1 C:1:.:
sideraç-ões ofl'erccid:tR Pobre qnnlqu01~· assnn11)tc, i::wo ii
r:a.n~ :3elnpre subonlin:;"\dU ::t013 grmHl.es intr! Tí:~' ~.· -·~ }) p::.izQ. 
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A argumcntaç·ão que se re!l!re a um dos n1eus hon
rados collegas será. por mim apreciada em poucas pa
lavra<:. 

O honrado mini~tro ch agricultura poE'suc bntos e 
tão elcv:Hlo:; conl1ecimento;:;, que deixarei a elle res
ponder ao nobre deputado, que certamente ficar:í. sa
tisfeito. 

. ., ' ' l"C5péltO. 

Houve um reparo que cu em p:1.rte estimo fosse feito 
pelo illmtre deputado; e é o que respeit;J. :í. i1mova~'ão 

~ . " . .. - ) - .. 
S. Ex. disse que prefere as pr:tticas j:í. recebidas no 

paiz, que são utcis e não ~offrcm inconYcnicnte algum; 
embm·:t :l_iuno"'·a~·ão s<·ja imitada do que SI! obsen·u. em 
outros pa!Zcs. 

Direi :1 S. Ex:. que, comqu:mto scja inno,·al'ão, isto 
por si só não qualifica. o facto) não dccicle d~ sua. le
galidade ou convcniencia. 

Dcpoi8 demonstrarei que nem mesmo é innova~:ío ; 
c come;arei por fazer uma di::-tincção que me pdrecc 
dominar na. matcri:L. 

Tru.ta-sc de uma. das pnstas do m!cisterio, c diio-sc 
duas In othcscs : ou ha. ministro cffectivo ou a asta 
cst:t Y:\g:l. Ha.vcndll um ministro. cffcctn·o, cu julgo 
tamhcm conveniente a. I>ratica que se tem até agora 
seguido. Se o ministro effcctivo está enfermo, ou teve 
outro im edimcnto :1. asta 11ão se ach:~. "'':l.!!:l. ·c não se 
p c por conscgumte ar o }>rov1mento c a. em outro. 

Kão fallo vela importancia da. dcspeza, mas pela. lc
g:tlidade, p01s esta. não autorisa a. du.J2licata. de venci
mentos da mesm:~. pasta.. Resta. então mcumbir intcri-
11amen c a gcrenc1:1. c a :1. ou ro mmts ro, em ora 
haja nisto prcjuizo para o sen-i•,~o publico. 

Quando, 1>orém, não ha. ministro cftcctivo, quando :1. 
pasta c~tá. vaga., entendo que não ha offensa alguma :i 
lei. No expediente contrario, c que se tem praticado, 
é que Cllxcrgo iucon,·enicntes, niio sendo o menor dclles 
a accumulação de ser,·içõ ao que já. pesa c1n cada mi
nisterio. 

II:t. ainda. outras r::uões que enunciarei, pois de;;ejo 
que esta innova1~ão seja reconhecida como uma. idéa) 
em muitos caso~, de basta.utc utilidade. 

O Sn. A:'(DR.u>& F1Gt:EIR.\:- E tambem de alguns 
lllCOnYC llCll S : 

nistros interinos. 

O Sn. PnEstDE:STE oo CoxsELno : - lia certas l1ypo-
s ~'"· . . ('-

um paiz c do seu go,·crno, t~1io admittem. O prece
dente de que se trata não é ohservado sómentc no Rio 
da Prat:L ; tem-se ,·isto em Portugal, na. Fran<;a ~ na. 
Ingl:tterra. ~Ias ponhamos de par~c os ns.os ~ lcgt~la
çõcs c~trang~1ras ; cu dcmonstr:trel cn: pmn?tro luga.r 
que é perfctt:s.mentc h~ga.l) e tratarei depo1s da. sua 
convcnicnc ia. 

O Sn. A:srm.\DE FIGt:EJR.\.: -Sobre a leg:tlidadc não 
n:l. questão. 

O Sn. PnESJDE:STE no CoX5ELBO: - Desde que não 
ha questão !'obre a. lcgalidadc, occup:~.r-me-hci "ú- • 
mente da com·e1licncia. N'as actuacs circumst:m cias, 
:1l~"11mas con>:idcra\'i:ies de inten :ssc pulJlico, acon~c
lll:ir!lO ao mini,-terio que convid:t,;~c a. um dos illustres 
"'Cncraes do Brazil, :1. um caracter <li~tincto, como :t. 
~am:W:l dos Sr,;. dcput~ulos perfeitamente conhece: p:tr:l. 
~c:r no,;~o companhc}ro P?r alg1.1~1 tcm~o. . . 

Era dle, por a~,;un d1zel\ o lll1l1lêth ato uo nmu..;tro 
<la g1:errn1 porque _servia n o 'lugar uc. :1j ud:mte-gc:n~raJ. 

Oll'\'lll q • . " 1 
':0' que tem. pr e"t:tllo, rc·g1·c~sar:~ a~ ~e~t po' t ?, logo 
que f ,jr po•!'!Vcl. Se :_L ma n01:1C::t<,·ao f o~~ c Í•:lt :t . s•:m 
a dc~ign~v;·ão d o: in~enna: c 110. h m de um me;: ma~~ ou 
meuo" o g-overno tive~~c J c d1•pen>':lr o,; ~cu,; "cl"\'l•;o", 
podcr- ·c-hi~L por\·cn tura el~tl'nuo:r q<to.: ::~ ~~·~ e .... pa~· o. ~ ·: 
tl•mpo t•Jle prnl~ra :1. conü;m~·a U:_t cor(•: ~, :-nppv ·~<,·a o 
,1uc c1:n todo o c:t'o cnmpna <l_c ·~nar. . . _ 

Tc>r1:1. o nohn· general d e >'OlH: Jt:n um:L ucml"'ao qne 
}h(' fo~~c ncon~c·llta J:t ? Dc\·cr-~c-lJia <.l:n·-l!11.: e·~~~ dc
mi~~ão ~em ~cr ;oolicitacl:t '~ )i:io · 11<:m 1.tm :t c•m•a n em 
outra J eix :.tria de t<JC:tr o md.indr~ de um t ::i•;, •1i~tincto 
Brazilciro. 

TO~O V 

Em ~egundo lug:1r, em um ~oYcrno con~titucion::.!, 
convem que o paiz conhcc;a. as mtenc,:ões admini~truti
'\'as e o zelo que ha pelos i:r.tcre8scs publicas. Creio, 
pois, que uma nomeação interina revela uma n01nea\ão 
ulterior ou definitiva, c sem aquella dccbr:l.<'iio de m
terina. não e-e comprchenderb. que não se procura,·a. 
cons~ltar os i~t~res~~s do scn·i;o pub~ico, quer pelo que 

~ ~ c 1 , 1· :t >:.lt ~~·ao e :lJU an.e 
general, lj.Ue em rigor devia ficar ,·ago, dada a nome:l.
~·ão cffectn·a do nobre general pnm ministro. 

Emfim, senhores, ha pouco diúa o illustrado depu
' .e bem o entendi, que todos os 

ministcrios são interinos, e re:J.lmcnte ... 
O Sn. A:snn.\DE FlGt:EIR.\: -Pcrdôc, que podião ser. 
O Sn. PnESIDE:STE no Co:sSELHO :-E de facto são 

uesde que :l. corôa. tem o direito de demitti-los qu:s.ndo 
fvr conveniente ao serviço; é dcss:1 aprcci:lc;-ão que 
resulta. o que acabo de dizer. 

O Sn. A:snnADE FIG'l'EIJ.U. :-~ão ~ d'ahi que vem o 
c:u·actcr interino. . 

O Sn. PnESIDE:STE no Co:ssELHO :-Creio ter respon
dido ao discurso do honrado deputado. 

o Sr. ~. de .4-lenear (mot:imento prolongado ele 
attent;iio): -Serei breve, senhores; estas discussões de 
sua natureza são ra.pidàs. 

A mud:m a ue se o erou ultimamente na olitic:l. 
teve, em mm a opimiio1 urna cau~a. supcr10r1 um:l. 
causa maxima, da. qual as causas assignalachs são 
:tpenas meros a.ccidentes. . 

Essa causa., senhores, essn. caus:~. superior) é um::~. 
or;a my~ enos:L e 1n:c~1s lYe que av~ss a u o e 

tudo nivela., que no sc1o do mesmo gnbmetc, nos con
selhos da corôa, reuuc homens que ainda. hontem \'O
tavão aqui sobre uma. questão de confiança em sentido 
diverso· é a mão que, a par da data de 29 de Setembro 
d e 18~, escreve a data de 29 d~ Setembro d~ 18i01 isto 
(Í1 a aurora, c quem s:s.be se o crepusculo, de duas Sltua
í'Ões muito importantes do partido conservador. 
' Scnhore~) cu previ e annunciei, não ha. muito tempo, 
n os primeiros .d~as de :\la~ o, a mud:mt;a que ~c aca.ba. de 
oper:w na polit1ca do palZ. Aprec1~ndo o discuriio. da. 
corôa na. occasião da. abcrtur:t desta sessão escre\"1 na. 

.. o .. \. 
da. !l'rticultura di"'nou-se de dar wn éco que ellas não • 
teri:i~, uma. imp~rtancia c1ne n:io reccbêrão d:L opi
ni:io. 

r 

IG de Julho pelo triumpho brilhante c esplendido que 
tinha obtido, _?mittindo ou antes cli~inando .ain~a. mais 
uma vez do 1hscurso da. core):~. um top1co rel:tb.\"O a. ques
tão do elemento servil. )bs, felicitando o partido conser
vador e o seu orgii.o, o gabinete de lG de Julho, po~ esta. 
conquista da. liberdade comtitucional, cu prophetlsa\'3. 
I>am muito breve a rcac•.·ão do prc~ominio. da corü:~. 
contr~t esse triumpho obtido pela uúluencl:L p:ula.
mentar . 

O nobre mini~tro d:L agri~ultura incumbio-se de ~}r 
:t(1uLa c~tc r ecinto ler ~t~. mmha::; palavr:t81 na o~ca.~mo 
em que intcrpclla.\':l. o ç abmctc trau~ac.to ~ rc~pe1to ~a
qucll:L meslna..quc>t~o <1? elemento sen·il. f al_vez S. Ex. 
com a sua uupac1enc1:J. ucmorass~ a solu<~ao de u~:1. 
crise que, a. não ~er c,;t <.: facto, !'C tcn :t rc~olv1do ha. m:us 
tempo. 

O g:tuinde clL: l G uc J ulho, scn1l0rcs_, procurou sus
tentar-se no gon ' rno ; empregou pnra. 1,;so t'?do;; Cl'i es
forç-o!', :1poi:1uo na mniori:t nmn~ro;;a. que tmha. nc;:;ta 
cn,;:t 1.! no ~cn:1.uo, mas nfi nnl o:cnt10 C!'C:tpar-l11c. n. co~-
t:nwa < a coroa •1t c : • • ·· 

o mântiuha no potl!.!r. ( Scnsru;üo. ) 
Sendo c~ta a minh:t cou\'ic,:::io, n cmnara compro.:llcl:

~.l<:r;i miuh:t ,-orprcz:t c incr.:duli_<l:tde . 'J.U:m~o Yi o mo::-... 
J10nraclo :unigo cx-mini~tro. do llnpcn o ass1gnalar O".ltr~\s 
c:t1b:ts :í. di~ . .;uln-.·!io uo t;almt<.'tc: . . • 

1 L n:1ge de m im, Fenl:vre<1 a m tnm1:1 ~u;:ll<llta d~ :a-ta. 
th: ~inc~:ri·bdc ua 'p:tl:'.\T:t lwurau~l <.lo ll<)hrc .::·: · l:lllll~t~·o 
do impcrio .. .. 

O !3n. P.H:I.J~o DE Sol:Z.\ : -:\. ;: sign~~lc.:i :ls c::tu~as y.,;~
J.adeiras U.:t retirada do gabin~;tc. 

O ~1\. J. DE Au:~un :-S. Ex:. c todo:; o;; selo~ c·~!:·~-
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.,.as estão conve}lcidos ,q\lê se retir:.iriio do gabinete porque. não era .possivel uma 'rccdmposição. . . . . : 
Mas, senhores,. v_6s qtie o.uv1st~s a caus!l a:'s1gnah;da 

pelo 1;obre. ex~1mmst1:.o.'do nnpeno;, ~xan;unaHt com1go 
de anuno largo. e esp1rlto c:ümo. ] m,. du;se S. Ex., o 
p~dido de demissão do nobre .. ex-minie'ro r\.,1. justiça, ~o 
dia' 2:<. do corrente; quç mot1vou ·tt r. t1r'' da do gabi
nete• 

·convem, recordar, conio ... fez q nobre ex-ministro do 
imperío, que o S1'. consclhch-o Joaquim·Octavio Nebi~s · 
desde o principio de . . Junho enfet•niou gravemente, e 
desde Ant.ão a sua 1'etirada <lo ministcrio era mh acon
teêimento previsto. · 

Se o nobre ex-niinistrv da guerra pensava que sem o 
concurso de um cidadão illustrado, é verdade, mas que 
po.~tcos serviços infelizmente ti;1ha prestado no mini~
terro ·por causa ·ela sua enfcrnudade; se. S. Ex. entendia 
que este acóntccimento. deV;ia trazer necessariamente a 
dissolucão do gabinete, era preciso que a resolvesse logo, 
c nunc~ deixa-la suspensa durante qmttro mczcs para 
só resolvê-la nos ultimas dias da sessão. 

Não devia o nobre ex-ministro d<1. guerra exigir da 
condescendencia de· seus amigos ··n·votação·, precipitada 
de uma lei tão importante. como é à reforma judiciaria : 
não. deviaS. Ex .. com sua pennauencia no governo adiar 
a futUTa ol'ganisayã0, subtràhindo.-a assim a úm .exame 
mais detido ·ua maioria desta cai:na1·a, sem cujo .apoio 
não poilepí. viver, 

Entendo,· pois, senhores, .que ·não . foi ·a retirada do 
nobre. e:lH:ninistro: da ju$tíça o '<1uc determinou a disso~ 
luÇão'dogabinéte, não; o gabinete. poderia recompôr-se, 
reorgani;sarcse, .r,etirando,sc o nobre ex-ministro da 
jnatiça•.aoumpa!lhado . de seu collega da guerra, ou de. 
qu!llqu.m; outro .de s.clis- mempxo~ n:ais importa?tes, se 
não lhe fa.ltàsse . a· sua, força .'.prm01pal. ou·. umca·; se 
não. o. desamparasse a confia.nça da corôa. (Sensação.) 

o· illüstrado Sr. presidente do conselho, i:espon(lendo 
ao no'Qre deputado pelo Ri() · de· Janeiro, procurou sus
tentar' que o ministerip p!lssaclo não se havia retiraelo do 
poder porque lhe :faltasse a· confiança da corôa. Mas, 
senhores,. se o. nobre. presidente do conselho estava ,con
vericido· desta verdade devia, qnandó aceitott a , missão 
de . organisar 1un novQ galJínetc, compô-lo . com. as 
mesmas idéas e com os mesni.os; princípios qnciorão 
nesta casa sust\lnto.ilos .. pelo gabmete de 16 de Julho. 
P orém

1 
como. eu mostrarei a seu tempo,. o programma 

do gabmetc de 29 de .Setembro :fórma utn .contrastc per
feito com o programma do gabinete ile 16 de Julho. 

Senhores, não é .a hom de recriminações, nem eu 
costumo. fazê-las; . tambem não c)1cgou ainda o mo
mento de julgar .a ultimu phnsc do gabinete de 16 de 
Julho; mas creio . que será permiti(lo a um membro do 
partido, na occasião em que este gabinete vem ao par
lamento, conforme o~ estylos con:;titucionaes, explicar 
a causa dé sua dissolução, dirigir-lhe algumas expro
baç:ões . amigaveis. 

Direi, pois, ao gabinete de .16 ele ,Julho: "Vós esque
cestes os compromissos muito solemues do partido con
sen·ador, mtultendo-vos ·no pode1·, qna.ndo já não o 
podicis exercer na ple:aitnde constitucional. · 

" Fostes, dm·aute os ultimas mczcs, apenas uma 
sombra de governo, cuja alma desde muito se havia 
transmigndo para -o futuro organisador do gabinete 
actual. 

rr Estragastes uma das mais bellas situai·Ões do sys
tema-. representativo, em que nosso parti<lo po<lia, 
apoiado na opil~ião publica, restril1gir a influencia di
recta da co<·ôa mL. questão do Glcmento servil; restau
rando assim a verdíLdc do governo parlamentar. Em 
vez de resignar o poder, e vir no seio da repmscntação 
nacional combater aquella influencia indcbita, condes
cendcstcs. com ella, a affagastcs com a promessa da 
emancipaç:ão dos escravos de usofrncto imperial; e 
transigistes consentindo na nomear;iio da commissão 
especial, primeiro symptoma da crise latente que vos 
al~eou a confiança da corôa, e afinal vos obrigou a 
te1xar o lJOdcr. 

" Exigistes de vossos amigos ·granilcs sacrificios, pro
rogando por tres vezes a seRsão, apresentando uma 
questão de confianr,a ; e rccl:Lmando com instancia a 
vot,v,:ão de um projecto grave, importante como a re
forma ju.•lichrht, no meio ela tlesfLttcn\:1ío dos nltimos 

dias. de sessão .. Ao cabo de •toda~ csta~ ~provas de . .:.tpo!o 
e coiiliança,. que estabelec1ão éntre' vós ·e a camara um. 
compromisso moral, sahis ·imprevistamente dó· poder, .. e 
dizeis, que o deixastes espontaneamente ~' Se assim 
:fosse que responsabilidade não ... seria.·a. vossa? 

cc Não soubestes cahir a proposito, .e ncrn . ao. menos 
vos lembrastes dagucllc helio conceito de Ri6helot1 . que 
aw~ecial1do a queda de Rob~rto f'eell ' elisse : " Os.minis
";~·os nos govcmos const1tucwuaes devem, como os 
" -gladiadores. l'Omanos, cahir .com gra9a. " 

« Só ha um meio de remir as faltis que commettcstes: . 
é vir para estes bancos onde eu vos precedi como uma 
gnarda avauç,ada, para combater a influencia a que não 
soubestcs resistir no governo,.- e pugnar pela realidade 
elo systema rep1·esentativo. 

cc Confessai a existencia do govetno pessoal que hon
tcm negastes como minist~os,. e. não v.os receeis da accu
sação de despeito, porque se tal. accusaçíio se levantasse, 
eu abriria a pequena biblía 11olitica do nobre ministro 
da .fnzenda, pura ler uma pagina que sua penna elegante 
escreveu '' este respeito, uma pa$ina illustrada com 
algumas palavras memoraveis de Chattam. " 

Eis o que ec1 pretendia dizur ao gabinete passado. 
Proferidas estas palayras, corto mn -véo sobre. o pas

sado; a não vejo nos· membros do gabinete 16 ,de Ju~ 
lho senão ·os mens .amigos de ·Outro tempo e ... os mens . 
compauheil·os. de)uta, · qu!l.·âdmi'fei .sempre .pelo·caracter 
e pela-illustração. 

Agera, senhores; .terei a honra de iile•dirigir ao il.ctual 
gabinete, no qual eu vejo ·a . feliz. ·allíança de nomes 
cheios de .prestigio, . e talentos c):Háos de .esperanças. 

O . venerando·pxesidente .do COJ;J.~elhG, . cuja ,eminente 
capacidade . cu· admit·o, me relevará a· liberdade . de que 
vou usar. S. E.x., que por .. tanto tempo:l<ecolhido a seu 
gabinete de estudo, exerceu. o di,reito · a~ . censura sobre 
os gabinetes e os· ministros, .não levará' de, certo a mal 
que. eu, por minha vez, use 'da· mósmo. direito; mas 
nesb> ' tr.ibuna·:e . com a .devid'a franqueza. 

Senhores, o gabinete.actual não : é novo para mim, 
creio que o não é tambem' para ·cada um de vós. Ha 
muito que, se me· não engano, a combilutção · estavm· 
feita. 

Sabia-se geralmente qüe o futuro ·organisador do· ga
binete seria o illustrado estadista o Sr. visconde ele 
S. 'Vicente, e apontavão-se como seus prestimosos au
xiliares vu!!tos que eu vejo no selo do Iiunisterio. 

Em Inglatena, senhores, ilesse paiz que eu não me 
ct~nso de citar, . porque é :o modelo do systema 1"epresen
tativo, nesse paiz, do qual eu não procuro . inlitar, como 
o nobre ·presidente· do conselho,·. as anomalias de minis~ 
tros interinos, mas sim as venladch-as praticas do sys
tema· constitucional; . nesse paiz· <\ costume designar-stl 
com autcccdencia o futuro organisador o qual sem 
mysterio, ostensivamente,: constitue o gabinete .a que . 
d.eve presiclir, e nomêa até os prin<1ipaes auxiliares da 
administração. Mas alli quem escolhe o futuro organi-
sador é o pmtido que tem o apoio elo .parlamento e da 
opinião publica. E' de orclinario a ·ôpposição que luta, 
e na esperança do proximo triumpho designa clara
mente, sem receio de que scja.repcllido, o. nome de seu 
chefe para organisador do gabinete. 

Em . InglatelTa actualrri.eute ·nenhum rei se animaria a 
ter um ministerio de sobresalente (hilf!-ridade), para subs
titui-lo no poder a outro ministerio gasto quando elle 
comprchendesse que devia .emfim retirar-se. P<l.raencon
trarem-se .factos desta ordem, exemplos taes, é necssario 
r emontar-se aos tempos de Jorge Ul c Jorge IV. 

A demora que houve na O:rganisação do actual gahi
hcte não póelc passar sem reparo. Essa demora ésympto
ma de dons fact9s graves na vida dos poves.representa
tivos. Ella attesta ou grande desprestigio das altas posi
ções que já não são o alvo de nobres ambições, ou a de
cadencia dos parti<los. 

Nenhuma destas causas, ·pelo menos a ultima, actuon 
na organi5ação actual. .Os chefes do gabinete, os nomes 
de mais pxcstigio, ac1nelles a quem compete a sua 
direcção, esses estavão desde muito ·combinados, não 
apparecêrão entre elles divergencias. A · dif!lc:ulci.:~d.e 
appareceu quando se tl·atou de compktar o mmtsteno. 
Admim ren.tmente que o nobre presíclente do co!lselho 
achasse embaracos na escolha, tendo o partido conser
vador no senado' uma maioria numerosa e nesta camar~ 
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-um:t qu:~.si unanimidade. Digo -q.ull!!i unanimidade..:.., cntdi\)ão, têm titulõ5 ll:U':t: scnta.l-em.:.sc nos cou~clhos 
porque me cxccptuo, niío do grcilllo do partido,·-mas do d!l. corõa. E'_ preciso que seja. orgão de id<.i:ts; que me-
num~ro <h\q_uelk5 que pooião dar·su~ :ulhcsão M goYcr- :re~a . a . eoufians-u. de alguma. opiniií.-o -preponderante no 
no. Com essa quasi tinanimiuade) onde se en-contrão p:liz. -
muitos t:U~ntos e homens expcrimcnt.·H2os·na :1-dminis- E' 11or isso, senhore~>, que não po-sso de mod~ :J.lgl\lll 
tração, e que podcrião com muita Y:>.ntngeni occ.up:u- concordar com aqudla. :rrte do lro!!r:lillllt:l uo nobre 
um lu ar nos cons • : · · . · • "'i en e t o cont<c to, qne promette e~t·car-s() d os _ho-
,-erdade a denwr:1. mens de merecimento, qual(1uo::r -que_ s.ep o :>eu :part1do, 

Bem sei qtw llúlll'e- o prupo~ito de nrr<:d~1r·da. org:t- esperando o apoio de todos o:; Brnzileiros. 
nisa.çii.o · a opposi<;ii.o parl:im~nt:n· que se IUallifcstou Senhores, es:ns p:üa,értls impol't.io um:~. ~mM~a Je 
nesta c::tsa c :i ual a roYcito ~-:- - _e:tmento c amnrlhç:lõ do .system:t rcpresentnt.Yo; é 

cont:C ho1 n:l.ldngllltérr:t:-e,.:peciahncntt;já. ·-houve' ~'Ctne- !lluito divers:J. c :1. posição do g:obu~ete ~ctunl. EU: 
lhaute precedente, o que eu ns.5hn d~ ·p:rompto nii~ :tpres~nt:l-sc a uma c..ou;u!:l. do seu pa.rtido, a._ ql\~ ~de 

. me·. animo a.··.- :conte~;tnr; -mns- promctto exa.mi.nar; fo1 0 :t.poto, e ·cntrct:tnto !nOit:a.-s()· a· p:iln·v~as~:;.cl~nca:; _c 
un:ta: anomalin; que·pOr'iórntA n.lguma.-devi:~.mos ·ixuitar, ,-ag:ts que nnda. expnmem,_ que nad:l.'sa_gmfi.cnd scnao 
~e>brctudo qu':lndo est.l. pro:vad()· ·que niio foi csta-·:\bcrrn.- ns promessas t:mt:ts-vez~s,iellns-qu:xnt:iS illudi~s-
r.iio•impo~ por umll-ncee-ssidadc impl!riosa. Fallott-nos, por cxcmplo1 • o. hon_;ado _ J.?l'éS~dcutc do 
' Se dur.mre ~s trabalho$ da,g cn.maro,.<;; o · illustrndo ex- cón~elho nll. reforma d:t admuustr:~.c;-uo da JUStl\'{1· 
ministro dn,. guerra. pôde · exercer simultuueamcnte Om r<~u11ores, a rcfurma. da ndministr~iio d:l. justiça. 
duas -p:l.!'-t:l.s tão ·iniport.'l.nro~; como é ~empre em touas as é umd idéa. tão :tmpl:l. c tão.indcc~tt1&00íno é ad~ cxccu-
drcums:t:lncins n du. jw;ti~tt, como crà.:cntiio :t-<h guerr:l. ~ão das kis que S.· Ex.- achou eseu;~:tdo ~n:Mguar no 
ua. petmnnencia d:l lu~·--renl}id.-,. . 'J1~C -ror t:~ontos a.nn?s seu pro!!mmma . por -ser -um de,·er mhcrente <1.. todo o 
rostent:i.mo&; ~m: _mmtó ma1~ fa.cthdudc _p?<lcr:-sc-l~ts. INverno~ Púde i ~cform!!- d.'l. -adm~n>-trariio. d:l juHir_a s~r 
dar c~:~. a.ccumulafao·ao orgnms3r-"se nm n11msterro CUJOS feita em um scntluo mats gl\rnntldor da libcrd:lde mdi-
membros 11ão cstiverilo :tlq_uchrados :t.o ~.-o do go\'crno i viuunl . c póde, ao contrario, pciornr o nosSO: ~st:tdo 
m2s ao contrario, bem rapou!:'a.dos das htln~ p:trl:pncnt:l.- :1-dua.l'tornnndo m:1ís prc.>enria a feguràn~a. d0ó1lircttos 
Ns, ~_om·ex~pçio a.pen:~s do nobre minlstr() <l;:ln.~icul- ch·is. ' • 
~urn:; -no qull.l•port!m todos rceonheccm uma ach'ndadc E~ta. omif!;ão do honmclo pr(!sidenro do -conselho I! 
mcanS3.v~1. tanto mais scnsív~l quando llstl\ · e:Jm:lra j:í.:votott um 

Confessemos,, scnllor<!s; isto q_u<!· se de<1 ~gora não Í<>i IJrojecto de reforu1a judiciaria, ·ao qual: S. Ex.. ne~ de 
senão um:~. copw._ ou :~.rtem<:do Jc qne. ?ltlmamentc EiC • • , _ • ~ . • • 
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den~ nem devi.'m r.::ceLer .favores : exigem c rcclumão 
direito,:. • _ 

C:Uou-se S. Ex. a respeito da de:;c.cntrahsaç·ao, essa. 
rcfom1a importnutis:;im:t :.t que li;!o um gr:mdcinteresse, 
porque tende a diminuir a <'.xorbitnncia de poder: con
centrado n:ts m~o~. U<J e:-ecutlYO: o qu<" offerecc margem 

" . . 
St'nhorei', uma unic:~. pal:lvra existe no r:o.grmmna tlo 

gnbin<'t<' de :!!) de ~ctembro, ma:; cst:t e ~mpc:rtaute~ 
esta é o verbo crcr.dor, o fiat da nov:L orgam~a~ao: re
fere ~~: :w d ••mento «crYil 

O g:<binetc de ":W de Sdt'm~ro :<prt,~enta.-=-e.fr:mc~
mclltc em:mei1)ador ; ellc o d1z n:t ,-ua phy>'IOI~Oml:t 
(ri~a~a~): no~ membro~ que o compoem, c o cmmc1a em 
sua h:1guag(·m, no !'CU programm:t. . . 

Ba~tav:t l'~ta pnl:wra, ,.cnhorc~, para q,ne cu me Jtll
;assc ohrig:~do nlcv:mt:1r-mc, c dc,tn. tnbuna dccbrar 
ao ~nhinete de 2!) de Sctl.'mbro que prcte11do fazer-lhe 
oppo:oiç-ão fra11ca. 

O Sa. GolfEs DE C.\STno :-E~pere o;; ~cu:< acto;,:. 

O Sa. J. DE ALESC.\R: - Senhorc~, tenho n. resp-:ito 
da que~tão do elemento servil convicç-ões muito pro-
fuudsl.', muito sinceras, das qunes. n:~ me dcmove, 
uem a odiosid.tdc que posl.'ão cllas excitar, nem o re
ceio de incorrer na P.echa de escravocrnt.'l. Seja-me 

ittido ne~ta occ:l>'liio solemnc, em ne mais uma 
,-ez assumo a responsabilidade cEtn.s connc~ües, em
Lr:.r que fui um dos primeiros que se inscrev~rão na 
cruzada snnt:l que trabalha por extinguir a escrnva
tura, não na lc1 mas no;:: co~tnmc!', que ;;ão n medula 
da S<Jcicdadc. 

Ha 15 :mno~ qu:mdo as vozes qu<> hoje se lcvantão 
com tnnta sofreguidão cmmmlec1ão, c occupavão-sc 
dos :tssumptos de politic:1. locnl, eu me csíor~:wa no 
campo que se abria. ent<io :i. minha actividadc un litte
r:tturn e na imprensa a banir essa institmç-ão. 

Nüo posso , ~>enhorcs ~ de modo algum apoiar 
uma política qne tende a prccipitnr esm re>oluç-ão 
social. A id.!a da em:mcip~çüo pelos meios dircctos é 
do partido liber:1l , ddxemos que elle a realize a seu 
tempo ; a nós, conserv:ldorcs, cumpre rc~i:;tir-lhe 
(não apoiados), p:1r:1. que a revolu·,·:io ao menos se opere 
p:ra u:< mcn e; o con ario ns co. i - ~ ã 
funestas. 

Nós consc1·vadores combatemos :t em:mcip:11;iio di
recta quando n:t opposi•;ã o: dc\·cmos combaté-1:1 no 
go · o . ... j O- 1.' c 

t7!11 Sn. DErt:TA.llO :-Combat <.:mo" :1 i.m.pportuniJ:ulc-. 
O Sn. J. DE .ALE!'\c,ln :-ComLatemos a id,:a da eman

cipu~ão àirecta. 
O Sn. Go:u:E,; 1.11:: C .\.STl\0 :-_\ questão é de tempo. 

O Sn. Jt:~Qt:EIR.'- :-Acho que o pnrtiuo COll~cl-.-aJor 
J.cvc trntar de resolwr a quc~tão. 

(Ha outros aparte~._; 
O Sa. J. DE _•\LE~nn : - )f a~ . s.:n1wr•'~. não ~c t r:l t:t 

agora da questão do elemento ~cr\·il, c ~6 d:Í sua inscr~·ão 
no programm:t mini~terial. 

Se a corua entendia que> era cheg:vlo o moment o d<.: 
tom~r 0 goYCrnO do p :tÍZ :t ÍllÍCÍ:ltiY:t de Unl:l. lll<'did:L Ji
r ecta a re~pcito <1:1 em:mcipar·iio; ~e a c0rv:1 cnt,·ndi:t '1Ul' 

podia org:llli~ar um g:tl•mt:te com (·~tr> pr·n !":lml.'nto c 
par:t este fim. não U<'Yi:t t c-r demorado a r <':tliz:t•;:Ío ue~ !':l 
política h a t: ;nto tempo ::l.!T:lgada. : niio devia d<:ixar que 
cidad:io~ <1ue dcvi:io f:1zcr parte dc;,!"e gal ,inctc ~l· tive~
sem pronunciado n h t:I c&.l a rc!'peito da •tu<:Fti;u ~ u:io 
de,-ia deix:tr c1ue a maioria da camar:t do~ Sr>'. d<>pnt:do!' 
~., t iY<:::"sc compronwttido enunci:mdo su:t opiniiio d e- um 
medo mnito e_xplicito em uma vot:l•Jio l!Olenmc. Part:ce 
q11c uma f:l tahdade pe~:t. so~re t od. a~ :'I.S ~itua<;üt:s c t0do~ 
o:- homcn~~ que o:; obrl;!:t :t mcon.-tancia . 
~ão h:.t l :J di:t ~, ~cnhor,· ", u m m•·mbro do gov•·rnrJ 

le\·antüu-~e 'U!'sta ca~a c pcdio i mai(Jria cou~er\·ador:l 
t1.""Yl voto uc confi:'l.n•,':l 11u•· tr:mquilli~a <~r; a opiniiio inf
t~m~~::te ~d~~u~t~ \d:l co1n a~ Í lnpacicnci.a ~ J ,: :-tl (!1.ln .~ . · 

E r:ot;Ji, !'>:r.hore,;, 11uc o nobre ex-mi:ü,:~ro do im
p.;;::-~':1 uão pn><"~;rav:• t~a: l<pi!li.-ar a ' '1'.i:Ü:Í(• n:ii..:amc-nt •· 
~lO :~terva.Uo d:ts >'(·>~ve~, n a.); y.ar:t 140 1:l ~b·:a cu•: 
\~·: : :-~\~~~ c~r:.;:- rn ~ i " ~Il g-n;1 ~ •.li~r.~ (· r; !lC~n·v.r-~<: ~l ~t:~;~\ o 

sem que a c:uunra t•nunciassc qualquer voto a tal rc;! 
peito. 

O gabinete de lG de Julho queria tr.:mquillisar a 
opinião put.lic:t c :1. agricultura ao menos pdo resto 
da legislatura. 

Asl'im, ne!'t('S termos muito po~itivos nprescntou a 
uc:;tão ue ...... llJinC>tc e a camara 1or uma <~·:tnde maio-

ria, por uma malorJa. e<~' cn a, como disse o nobre 
deputado pela J:lrovincia do l:io de Janlliro, deu-lhe 
uma prova de grande confi:mç-a associando-se a. este 
pensamento. 

O Sn. B.umos B.\RRETO:- Acreditou na promcss:l 
:mtes do que deu a. confian-;-a. 

O Sn. J . DE ALE!'\CAn: -Entretanto, senhores. npc
ll:lS 15 dia.s são pa.s.-;ados que imprevi~i.'lmcntc sé npre
sent:l. aqui, neste mesmo recinto, um no·..-o govenlO que 
vem pedir a esta me~m:t C.'lmarn, a. c"ta mc~ma maioria. 
o seu apoio em favor de medidas directas sobre n qucs.: 
tão do elemento senil! O compromisso que hontem essn 
C.'lmara tomou com o p:tiz nada. vale! Foi uma pala
,-ra. Y:Í! 

Senllore~, isto me basta, c não proseguirei. O gabi
nete de 29 de Setembro cst~ cond12mnndo pcl:~. mawrb 
desta cnmara. Se ha coherencia, clle j:i. foi repudiado 
pelo voto prévio enunciado lia 15 dias aqui neste mes
mo recinto. ( Nüo apoiados.) 

tir;(l j : -Senl1orc!'1 o ministerio que teve hoje a. honra de 
ap1J:neccr d iante do parlamento, tirado· do ~cio dellc, 
aceita com prazer ma i::; esta occ.<tsiiio de patentc:tr todo o 
seu pt'nsam••nto, de modo que niio n:•tc duvido ::obre o 
politic:1 que ha de se!!1lir, resolvido como está a ser fiel 
:í. sua ori;::em, vivendo em perfeito acl!ordo e hannonia 
~Oq]. a opmião que o ~levou a este posto em que lhe 
mcumbe desempenhar Importante, m:~.s a;dua t:lrefa. 

Pmsarei a tomar na devida considcra~:ão o discurso 
qnc acabn de proferir o nobre deputado pela provinciu 
do Ccar:i. 

E' vcrdnde que o orrr:misador do actnal ministcrio 
cstaY:l ha mais tempo âesignado, apontado para esta 
ardu:t taref:l. na eventualidade de uma substitui~ão, o 
que é frequente entre nó~, rn:u: designndo e apontado 

ria o >inii'to a uc rtencl!mos :i. unl ellc tanto se 
rccommenda pelas f::uaa uzes e sernço8. _. ao quer 1sto 
uizcr qnc no partido con~er\·nuor não haja outros ignnl
mente Jignos dc~ta honra, mas nem t odos podem ao 
mesmo tem o occupar c:,ta po:>i•,·ão. O ministcrio actu:~l 
teve~ c nüo po 1:1. c1xa.r . e ter, uma orgamsaçao par
lnnwnt:tr. 

O nobre depntauo pelo Cear:í. referio-s:c a uma iÜ
fluencia que. ;;c me não CIJ.g:tno, denominou my~terio~n. 
nco;.tumada ·a pre:,idir e domiunr estes :tcontccimentos: 
~o uo""o !'y:;tema de governo é incomprehcusivcl essa 
infinl•llciu mysterios:l, quando a constituirão expressa e 
cbramen!e confere i cor~a. a privativa attribuic,·iio de 
nomear hvr enwutc seus num,;tros. 

O nobre presidente do consdho, honrado com a con
fi:m~·a d:t cvrüa, procedeu na organisa~·ão do actual mi
nbtcrio com intcira liherdndl•, gui:mdo-r;e sómcntc pelnc; 
~un~ in~pira~·ües no de~ejo uc cooperar par:t o bem dv 
}Jaiz. 

Co:1cluida a organi~aç·üo como lhe p:ucccu com·c
nicnte, te\'<.: a honra de sulnn<.:tt~ -l:t :i cousidcra~·üo ela 
cor üa. qu~ a julgou mcrcccdorn. de H l:l confian\·:1. 

F t:l. reparo o n v1Jre deputauo na demora h:~. vida em 
con<:luir-~e a org:1nisaç·ão do actual mini~tcrio, dedu
zindo <l:1hi difilculdndcs que :-nppüe ter encontrado ü 

ncb1 (' p1csidcatc do eomelho. :· .. demor:-. não foi tauta 
cvn•" expoz o not.rc <lc]•llt:tuo, nem maior do que ordi
nariameute co~tuma han:r. 
~o propo~ito de mo~trar que o nctual mini~terio n::W 

teve uma organi~a6io parl:nneut:tr , :~ ccusou o nobre de
put:1uO <lo mc~mo Yicio n di:,~ohl•;iio do gabinete ante
rior. ~a opinião do nobre deputado o gaLmcw anterior 
teve de rctim r-K> por c :m~a niio declarada, a fnlt :\ da 
cc.nii::nl"a da corôa. Em co:1trario do as~<:rto do nobr•: 
th·put:lli'l <.:.•t;";<) :1~ exj :icita ,o dcclara\:L•es dos honradü.• 
<:x-pr~:~iJI.'ntc .lo co:1>-cll!O uv <-C!:l:l.UO c ex-mini5tro dt.• 
impt•rio :.•:::t:: c::":l. Se:ll:.orc~, ~ notavel o modo como 
~<: apn:c:a 0 J. ·:·ç,c(·dÍllh' ::l.to de homens a quem tc-mo~ 
ncç•r.ll•!l:l!i ,\•.:.v o: e;t:~::-.:c·~ r.C0!3tumados a respeit:~r. A 
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~J.!uliJ:l p..:1"\l:L de coutian•;·a não podia dar-se ~~ pel:l 
•Ü•:t'~·genri:l u~ opinião entre n. corôn e seus J.?Ullstro~, e 
e::t:!o r.:io pl);;so crer que o honrado. Sr. nsconde de 
b 1bcoraby <: seus illu;.tte~. <:ollegas d..c1~ssem de. de.cl:t
r:J.-1:1, e procnraf'>scm J?'IY"hücar a opuuao, .sub;;tltumdo 
'!:'Oi' outr:\ s. ...-crdadcua c:tn='a da !:-U:l. rctm1da, r;endl) 
',, , < nc em a~~n1n ltO t:io ;:_"1':1\"C o atx dcvt• ~··r l>em 
i.:J.fot>m;\uo. ~:w ~c pó c n!tl'l mr a. c:lracterc:~ t;w nn
brc:; c eh•vado>' tnl procedimento: que hbc:n·m o ~y,-
tt>m:t que nos rege. . 

Scnhore~ unudo, con1o todos o>: d1as Ycmo~, :t outros 
n<io falta c.oragem p~ra ex cm31rcm o os o::. :; .11·' llen
~n~ne!.l.to5 com :t m:ll>' ampla. hberdade, como .w•ga-l:t 
:10 honrado Sr. YÍ,;condo) u·~ It<~h.Jr:tlty c :1 '''\IS l!lu .. h·l·-; 
co:·!!·~gas p:1r:1 expori!IH aqnillo que "eri:t de ~ua. r1goro,;:1 
obr!~rat:ão ~ 

O "'actual mini,tt:ri•), <li,:sc: .o nohrl' J.epu!:!clo pd? 
C.!ará, foi de propo,lto orgam~ado p:n:a ~:ttl.~Í:tzer :t 

\'vatude d:L corv:1. áccrca do.; uma meditla 11nport:mt<• 
a qu~ se rdere ao clemente: servil. 

Niio ha razão para qu:th~car-se de pf'~soal ~ cxdu
!>i\·u da corôa :t opinião mumf•·,..t:llh;. du. n;c~""'1~l:ldc d(, 
p::oYidcncias s_2brc o deme!lto será!. Fo1 n:t full:t do 
:,· n o • 

ciou &\1:1 opinião :t cst•~. re~pcito: c1ne reproduz10 .1;:1. de 
1868. Os honrJ.dos mim~tros dct-se tet~lP.O c~por1:!o .~o 
pnrl:mwnto em documento pu:·aml'nte mnu~ten:!l ?!)llUao . ·- . ... ' .. 
n~o fo;sc n. s\Ul '? . J{;pcll<! esta ;t~PJ;>Osi<;ão !l. nobre:r.:t 
car:1ctcr de~scs honrados cx-muustros, nossos udn~r
o-nrio~; politicos, mas rcs~it:wcis pelas tmas lu:-c!' ~ d·~
Yad6s sentitnentos. htG n·w exclue que n coron. ttw~"(' 
a mesma opinião, ao contrari<? mo.str:~ que a ti11hn, poi.;; 
que de outro 1nodo não se dar1:t o md1spens:wel accordo 
de vistas entre a corõ::t e seus mini;<;tro;:, do .qual rcsu!ta 
:;. confia.n-;-a. Ess:t opinião não é, po1s,. f'XC~tl~t,·a dn ~oro~, 
t! t:uubcm dos ministro!' que a m:uufcstarao (upowdo.<,'; 
t>, par~ dizer totl:t a ,·crU:ade, o! do p;ti~. ( ~]loindo~.) 

Yio o nobre d~1mtado no ac~ual m1ms~erlo um:t phy
!>oio:JOmia francamente cmauCI pauora: Em qu: !act?.~ 
a~<oenta o nobre d e:pntndo ~ua a:~erç~ao ? O mt~mteno 
!!Ctn:llnão se mmufe~tou em t~o gr:txe n~;:=:nmptl) Je 
c:odo diver,;o do minhtcrio a que tem a honr.t de ~uc-
C•'~c\r, ( 4poiados.) . 

O 11obrc ex-ministro do imper10 dccla.ron no SL'l!a<lo: 
e no meo;mo sentido cxprimio-".e o no1re <>x-mini~tro (lO<; 
'!'lt',!:;oC'icos ('~tr:mg•·iro,., que no mter\':tllo dn :'<e!:'~>ao o ~o
,·eruo ll'OCUl'!ll'i:~ lte l:ll':ll'-;;C com OS estudl);; lleCt.'SSal"!O>' 
para :1 soln•;ão de t ão tmport:mte quc~tao, a m 1 e o. o.:
recc·r :i. con . .;idcra<:ão das c:unnr:t,:; no :umo ~<'gnmt·~ 
(opoiados) as medidas que entcmh:sHc C?nYcmcntc'> a 
cst-•: rc;;pt·ito. (.4poiadl).~ .) O noln·c ex-prcstdente <h con
~dho: ~cmpre que sobrt:. c:-;t•· :l;"~mnpto fallou, tanto 
m•:t:t c:t~a . como no senado, maJufc,.tou-~e t :nulJcm lW 

m~~::no H'Íltido . 
O :::.a . ..c\.:-iDR.\DE FIGt:Enu:-)!as e ntão :1. :;colu.;:Í•J nii•) 

c ~~rt.:Yl" . 

O ~R. ~r ~~~~Tno n.-~o .Tt::'Tl".~:- O noh1·e deputado 
nccn~a o ga binL·te de profe,;sar opinião. dh·l'r ,;:t da do 
~eu :mt•:cessor: c a~J l!i''"mo t r mpo C' C·Il~Jdcr:J.-o adwr.•o 
;{ C•I •T'oO;;io;iío l!UC CXll>tl:l lll'~t:1 C:\o':l . • • 

O~· . ' • } . •- · • t • n "'01'0 't·'1l "IL111 Illllll"teno, })C as <•puuoe,.. <p~e . 1 •: ·•-=- . ·.• • · · - • · 
dl~t:lC:iatlas quanto a c4a qnc4ao, nao e4:L ..:m.<l~·~
accorJ.o nem com o;; m ini ,;t<,rio~ •la .º '.1.tra . •)pm:an 
t•oli~ic: :!' qnc <) :mtecêdêrão, nem com n mun~ten•J :1 qn<: 
~ :~~c~: d.._·n. 

O Sn. .o\;\nn.\Dr: FtGt:EJR.\ :- O nolJre mini,-tr•J •h 
:1;ri.::ul:tura re~ponde :t Y. Ex. . 

O Sn. )11:-iiSTno D.\ .Jnn\:.\. : - De~dL' qne f~·t awn
tad:! :10 parl:uncnto e•ta que."!:i .), nunca o p :n ·tHl•J C•)a
~·: :::·-.-s•.!vr pro:mucion-~c e<mtra ella. .. . . 

O Sa. Go:llEs DE Cu•Tno : -)\iugu,~m ucYia pr.mt;n
t ::~ ':'- ~(' ::J.é~!õ.C >'Clltido . 

0 ~R . )b~ISTRO IH ,Jt:~T i r. .\. : - ... . toU;l ~ :lS du\'i•h· 
•·::-~::: (' ~r:~as quãnto ao~ nlc·ioo; e modr) por <}\li\ d~·\'(' 
S·.~ :" :_a~~ ::-l~·:tl:l. 

O S:t . PEnt:tll.\ D .\ S ILY.\:-E~":t ~ :l. , ·,nLLJc:!l'5. 
! . ; •. ; 

(': 5 ' .. )It~r:;Tno :D.\ Jl'5TI•; \ : - I.ut:t:Hl-J então ,., }'aiz 

1 -~ 
.,) 

com nm:t guerra e di\'C·ho.• .~ml.ar:ll,'l)~. jul_:!"ou-~c, e 
com razão~ <tuc não cr.1. o<·ca.-i:in ''l'l'ortw::t de tratar-se 
de quc:,tãt> de t:lnta graviuatl~: ( "J'"iado., ), pt·iul'ipal
mente qnando não hnli:1 dc ,....1· r•·.='ohid:l immedi:tta
mcutc~ e não e"tanuo :1ind:l prt·p:n·:Hl:l" :1" rm·JíJa~ que 
dl)Yião :.;er ,nl.Jlnetti<l:t;.. :'t a:-~embl~a ~era!. 

Hoje, porém, ~cnltt>i"l'.", no ultimo Liia d,~ ;:e;;,.;(o <lc· ~tt-

,o, a 'u •·· rpw l' C'vrpo .~gi• a in• 
rc~c>h':t· do motlo nJ:li:< conY,,nienk •>tn •tne~tt10: er::t o 
m~"lllC' que t:~tava Jclib.:r:tdo a bz•·r o mini~te1·io p:ts
:;ad•). 

O Sn. CoJuuh : - Isto I! exacto. 
O Su. :\li:-iiSTno D.l Jt:STIÇA :- ~ào tinl.:t a corva l' 

todos n6~ conhccim.:nto tlt: que o mini,.terio tr:tt.:tri:t 
dt:~ta qut·~tão na l'c,.::ão ;.c·;,,o·uinte '! ~em dU\·iua. XiH
guc•m tem o direito de HIP!'Õr que I)S illmtr.::-< t:x-mi
ni,;tro,; promettc~;:;cm ao }o:n·laml'Ht•J mcdiuas •pte não 
tcnciona·\':io npre.-e:ntar. 

O noLre •lt: mtnuo lC!o cujo" talentos são 
con H'Cl o;:, :t <'lll e outra~ 1p1:1 1 a l'=" 1111c t:tnto o re
commendão, c:tH>on-nos pt·ofundo pt•zar :mnunciando 
que l'e colkcari:t em oppo,.i<;ão :10 gabinetP. S. Ex. não 
cxhibio os motÍ\'05 <pw n lcd.rão a :t,;~im pt·ocedcr: 

clar:wücs do mim::'tt:rio. que n:io di,;cord:io das ele seus 
antec~;o:;orc~. sobre :t 1Íeccs:;idade de rc5olwr-se c:;;ta 
qnc:-tão coní prnuenci:t e reflexão~ dl• modo qu<> ;;.cjão 
rll~pcitado;; totlos os ju:"to;; iutl•rc~;:e;;. (Apoiados.) Depois 
de :formul:td:ts as m•!didas que têm de :>cr offerecida~ á 
considcr:u;!io d:ts c:nnnras ê !iUC o nobrP deput:ulo pode
ria quulificar :t phy"'ionomin do mini~t.,rio: ainda a&sim 
algu.m:L divergo•ncia <h~ opinião que dahi rcsulta:;se creio 
que não devi:~ Her sul!icient·~ para o nohre c!L·pntado de
darar-sc em opl'o"i•;iio em nome do partido conSL'r
vador. 

E~tt~;mhm o nohr<• ~l·•pnt·ulo qtw o illn•tr<•J?r··-itl·•ntc 
t.l.o con~dho -'Ú St! rl'f.:n:;:'l' ao l·h•mcnto ,;crnl c :ire
forma judi,·l:tri:t : não I! hem funuad•• l' wparo, porque 
S. Ex. nãl) cxclnio n :1dop•;iio tle outra;; ntt:JiJ.us im-

• • · ,._ ; · 1 .,n · , .,1 . , · lL ,lihcr:w:Lü da a~-
,.;cmhléa. gera.l: c entl·•• a s 1111:1l!' tlgura a reforma cleit.o-
1':11. Nii•> é occa,.ião de :m :l :, ·s:n· ''"~a~ qnP!'ti:íes de prcfc
l"(•JH:ia. ; mas seri:t facil mc~,.tr:w 'lue a rdorma d:t~ lei;. 
d..! :; de Dci:emhro c d:t g uard:tnacwnal dL•Ye precede~· :t 
rcfnrm:t el!!Ít•Jra.l, não oh~tante Hl!l. maior imp1wtancl:l: 

Fez reparo. o nobre depnt:_do: ainda no ll!t~nto .<\e 
nw~trar dl'Íelto . .; n:t. orgam~a•;ao <lo actu :tl num~tt:!no, 
!iUC uc,;te fizcs;;e partc O nolore deptlt:ldO pela pr o.YÍ!JCi::t 
do Rio de ~Taaciro, que occnpa a p:J.Sta !los ncgoc10s d:t 
an-ricultnra, a inda b :t pouco YcuciJo pela muiori:'t 
n~ <ilw::-tiio' de "'abincte :tjlrc>cntad:t ~~lo mini~tcrio 

E "'. . d t-tr:msacto. ~ta dLYcrgcncta cn-~e em n ma qncs ao 
q111~ se p!Í~c. d1::;n:tr p~ram,'ntc .regimental, _ro~qt!a~to 
n em o mJmstel"JO mnmfeston opm ao contrana :t.s ldcnt
d::t co;tmli~sii•) L:~pcci:1l, JH: m o HC•hr c mini-tro 1la :tgri
cultnr:t opllÔz-sc it meU.iJa pr~fcl'itla então pelo ga..
binck. 

C <Jn,;idL·l·ou o n olH·e d cpntauo . uma anomali::t _ _,~
trada para. o gal>inetc de mn mini~tro hterinamentc . 
Deu-se este facto l'Or circtmt~t:lnC'ia~ mnito e~rc·C"iac~, c 
dc~de que não !'e ueg;< m :L l·•galidad,·, torna-se ocios.t 
qualquer di~cm.;o:io. 

E ntretautü. com ·cm !>ah <:r- :-<' 'lU•' ro mi:1istcri(l niu.· 
procedeu nc:;:tc n~:;;nml•to !'Clll h.J:L r:11:ã n : n:-~m;lindo c. 
}lOUCr quando est:i Clll!duida a g'llt'l"l':t qn~ o Rrazil C()111 
t ant:L honr:l su stentou cu:1tr:t. '' c·:'tl"ang:el!''"· cntt•ndct : 
conYenicntr· clt:-nn:lr r):tr:t ~t:n $Ci.._. l.an g-:;ntral ,~11 •; t :t:ttl .' 
;;c d i;.;ti ll"'liÍ') ::c~sa lnta. g-1o1'ic,;.;a . o:· C(•tÜt"'-"••dnr da~ !IC

ce:-:;idac:ll;:_ dü exercito ; f~,j pr•r i ~ ~c. 'l'lt~ d<·liher;m con
, ·id:tr p::tr:t :tpa~t:t d:l guerra ::t'' ~r. 'i o.:: "::J,~ J.e P,·!~;ta ;;. 
que ;:;c ::tc11a :m!'cnt c . 

~!aio; ttn1:-t (•h~erya ::;,-. . ~~·. ~· ~·~ - .. ~ ·~·=·~: t ~ .. : c , ·(·14 C(•n
clnir. 
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n:,~c o no1JrC <leput:ulo pdo Cl':lr:i 1)110 11:1 or:;:mi- \ lmnae~ de rcb(·;-;,.~ ]l!lr:~ ue~ccntr::llis:t~·ã<) ndminil:'.trath·a"f 
f::···ão ,lo mi:zi:;tcrio prOCUl'OU-!;C excluir :1 <lppo, i·:iío E -na. oru~m o.'COH•>mica c a<lmini;;tr.ltiYa, nii.o ·entrão 
(!f:;t~t ca~ :1. ;\;10 er:~ po"iwl c!ue 5C d.:•,-c· ~-•·mdhante ' igualmente no prop,T:nmnn. do pnrrido COlli<ervauOI' .qucs-
l•r"po>ito~ p'lw~nc o :Jctu:J! gahi:zcte ni•o conhC>Cl! .e~~:J. tües <lu ·mais :llto c urgente int(.."l.·c~se'? Dcsccntr.L!I~ar o 
or-.ro:-i•:Zio: ::(!m cll:t lz:~wm:t, m:>~mo qua:::o :ll" nmus- paiz, n'Qr;;:-mi;;:mdo a admini!:'tl":l':üo municipal) sobre 
itr:o tr:!:l~:a~to. ~" c>~tc contim::~ ~q> , pornnc :t diYcrgcn- 'lne j:'t temos ~1m ]'r~j.ccto pas~nuo_ em dum; .. di.;cus;.ücs ; 
~i:1 (~\ll: lzon\·c foi ;;ol,rc :L opportunid::<le "c! •. • tr:tt..:r-;..: da r•·furm:1r :1 l •~ : de l !:>GO, (tlle m::tnH:tuu u hl1crd:tde de 
'1'"'~':-:" ,lo •'l• ·m~·"tv ~l'nil: ma:. to nuo o .wl•r(' l'X-prP.- .t ~q.~i.ll,i:·e~, <[m! matou o c.-J?irito d:is -comp:m!:ias c 
~Ide::~:! do comd~:o c :d;...'1ni~ ue ,;:~n;; di~::os col!e~:z,.: de- sücictl:H.les. cnw extillf,'Uio o chr~ito de iniciatÍ\"a com-
clar:t~o cp:c 11~ FC!-:'ão elo anno ,1ne Y t·:n ~e rc•.-olwri:t. m crcinl c 'in'du~tri:ll, •1uc tornou o governo tut<Jr dos 
t:ô~::. que::-tão, l:::.Yi:t. dc:'.'lllP:trccido o moti ,-o d:t di, si- in~crt:~,(·:' m:1i:> JH:>•ru~nos dos ci~'lili-LO,s no 9-ue ~ res-

_ _ _l,1!í,c·~nuc:ii~:·:._ ___ ___ __ _:__:: _ _ _ _ _ _ ___ _ ____ _c__1P>te:ttt<tt!)-) -:att!.;o•.•~~~ettttS:s;Iil'ltt-;•~~oeetiM mm c:mtn;'t E cxpixcar c mtcr-
Jirct:tr :1s dm·id:::;~ lev:mtndas entre :ts assembléas pro--

e S:;o. Pt-s-<'1:-a cia ~ih·a (attenç;;o): -A se~s~o j:í. vinci:1cs c n geral S<)bre a intelligcncia de alguns artigos 
vai muito :11E:mt::J:t, :1 c:unara mo~tr::t c:tnsa<;-o ftuio, 1uio} do nctl) adtli<.'ionnl {~ con;;titnio.'üo, .:í.ccrc:t do que: temos 
•lcm::is o.'ll :1dzo-me incommou:~do, como prov:1. yj,.j,·ei- j:'t ~xcdlt•nte parecer de commi;:.sücs d.'l. easn~ . . . 
mente minlza Yoz cnrouqucciua, c por i:;,s•) ni'to gastar<:i Poi ~ 11._,111zuma des~as que~tvcs achn...-a o lUlm,tcrlO 
mnito temp'' :í. C':l~:l. di!!ll:t.dc ~cr · minnciadn, de entrar m esmo no 'f'en pro-

Se tiws,;c f:zlbdo-:uitcs do Sr. mini,.h'O da jrt!'tic;a, ou- ~mm:1, de ficnr j:~ • .combi'á~d:t qu:mto á. s~ soluç~o, 
tro scri:t o t cn·cno em (111c colloc:tri:t :1s minha,. obser- :tntc~ <I.ue c~ta !~ d<:, e poss:1o tq>p:tt'eeer ·dt\•ergcnctas 
vac;-üe~ , :tcomp:~nh:mdo os n<JbrC>:'> o:r:1dorc!! que me 110 g:tbm...tc~ Nao deve E-er tudo trnt:ul.o de modo u que 
pn!cedêr:ío; d<·p••is por~m do q_uc di,~e S. Ex.-, o cam- os mini.~trosdc accordo s:Übi'io o quc.qucrcm e para onde 
po d:1 discm:,-;io c!'t:i. dc;;locado, é outro,· e não ·CQm·cm '"·:io'? E' sóionnar um gabinete, reunir-gente, ' e ajude 
m:~i:; Yolt:tr :10 que era. depois o Pr<>Yidc•ncin, cumbinando-os, qu:uldo :swjiia as 

Do que ::e h:ltava. ~enhort's~ Do pro~r:nnm:t npre- lut.:rs de opiniücs"t- . 
scnt-..1do ipsi$ t"l'l'llis pelo illu:;trc Sr. prc!tidcntc do con- Havia, porém, a n0,·id~ do e~cmento. serv~ ar\"O-
selho, 110 l'cnn<lo e ne5tn <':l!l:t. O· que ~ontinlr.t cs~e rndo no progr:nnma . . !\IAs ·aanda nh11 t:mt.'l.S vezes fallou 
J>rogrn.mm:t.~ A p:tr de- ·pnlavrns b:tnaes qnc · nad:t di- 0 Sr. pre~;idcnte do· conselho llQo SCl"ldo e aq,ui, c nem 
:em, otl pr<!:stã~ a rommcu:o.., dc~:l~,'T:Id:l:\'eis e·d:tver- di!'l'>e--aiuda E-e aceit-ava. o projeeto da .comnnssiio: espe-
~os; como jmti<:n: toler.mci:t, t'onscienci:.1, honTtt, me: ci3}, <lc que foi .rol:tt.or-o Srr mi.nistro .d:l:.ngricultarn., ou 
dcr:u.~io: c de que n:io•dcvemos fnzer e:trgo, npparec1a se qucrin mai~ -del.'etlYOl\'i.moento .nns. runs llase!Y ou se 
o ministerio qncrt~ndo -só (lu:~s eot~S:ts, refornut trrgcnte adoptava·u :poucss pmvidencias-quc·,·po! ora•lintendi:t o 
à.a 11nestil.e· d•> t>lemento ~ervil, e refmm:t d:t lei judi- minit~terio dccahido bast:avrto. p:rrn a. s1tm:u;iio;.. . 
c1:1r1a .cxu:tcnte. 1\Ius o Sr. ministro da; jnstiçn.eortou· todas: -estas du-

Niio-:mnuncia'\':t' as!.lim oovn politic:r, · no\"as tcndcn- vidrut; dizenddquc l!::thindo ·~os os ·ministros d~lfC::tm~ 
em~>, · noço nlvo, IIQ\'O ·fim, diverso do seu :mteecsso':'l con~cl'\•ador ,··tendo·. todos _-npmado t;m tudo o ·~mu1steno 
Nfio·~e <Wst:lca'-n d:tS·idé.'ls- c do progrnmm:1. do:'parti- nnssado, ern 0 nctual g:tblnete;-c~n~mllllàoc'.d.&.d& ~6 de 
do. eonl!crvador, que c~tá de posse · d:t situnç:io'r E po- 5ulho, ·e -adoiltnva todas. M sua..o; .lde&s:e _pro]ect.O~ ldcn-
din-se tolerar que tendo deixndo :1. governnnç:~. o minis- · tüienndo-~-e. -m•·o pnrttdo .consel'\f:uimi.de·anoda a ser 
terio de 16 de .Julho por-questVcs n:io politieas; mas por•clleapoiado·ceimo o -fôrao·seu· -anbcc~!<Or'l Accres-
p:m-icul:u~s ·e intimM·e pes!'OOcs ente os ministros, não ccntou . ntA! S. Ex .. qt.!e . a reapcito ·-do·,prop~io:~cnto 
pnrlamcntann~ntc, · nntes cheio e repleto de ro~a que iel'\•il nad:t tinh:i1>· :uDda•combinado· os .no~!lllDIIlstros, 
lhe d :1.vão· ns dtl:u~ c:1.s:<s· ']cgh<lati,-:~s, senado c ·c:unnra !'! o· que qucriiio-dizGr com·,e~sa pnla,·ro 110 .prog&'l.mm:t 
do!! depnt.'ldos, o !'CU 8ttcccssor não fo~e ·o continuador crn-quc 1ão cstud:lr n ttestito .e • . ~ ns . 'l!andcu-

" · · · · ' -· · · · · • c1as em que concertn~~cm, scgmndo· -em tudo ·os>passos 
Scnh(oreJ<, cx:~.minemos q~ er:t n posi<;-ão, :l.S tcudcn- do mini~;wrio- ·JXU!!ndo,- eonrorm.e•eloqucntcmcnte os cx-

ciaf:l, m; id.;ns do p:1rtido conservador. Subindo ao po- plic:ír:t 110 !'en:tdo o cx-minil'WO· do~ •negocias· Citr:tn-
der em lG-dc-Jnlho de 18G8; g:tstou immcnso tempo em ~iros.. • • 
:te:~b:rr com !\ ~:nelT:l do Parngu3:t)~·~, ~e~o=ec~o~n~se~g~·u ·~10)--eeoomm-----__J;~A~';,:· "~Iiiis~tailidliei""'tt!t:w:o<e~xi'piilli:reeitlUl;ãS'sldf.eilicl~a.:r:raçoo.OIIõi· i!s~· "Oo~· ·Ciquuce~: :v:Vcc~n:iimit::ti-=----
honra ; g-astou immcn::::o tempo em rCQrganisar _:IS fin:m- r:t cumpre- fmcr ·'? Nem. se lembr.rr mni;:. dú progrn~-
t:as publicns-dcsb:tratad:ts, c o obteve c.om glorta, nppa- mn, mini.-terial, deixa-lo de· pat te, · n:'to tentar mats 
rccen<lo :t~r:l.Ort;':tmcntos em que n recc1t:1. excede da dcs- adh·inhar-lhe o sentido, ou pedir e:"tplica\·õcs :10a · noYos 
pez:t e o thc:i-Our o recm:t r~cebcr dinheiro dos p:trticula- ministros; tê-lo como· inutil,, c. accitn~o ~-e l)f'e(crcn-
res, os ínnd• 15 puhlico~ de 76 n 77 subirão n 90 c !)1, o cin. as dccln:r:1r.ües ·do· Sr. mnustro :d:t JU&~., Cl.'pcr::tr 
cambio d~ I~ e 15 n 21 c 22. No ent:tnto n:io lhe cabia os actos do gÓvemo e fazer-lhe justi\~t, ·d.a.ndor-lhe o 
eó c~~n. mi,.:~i'z..1 ; carcci:t rcstahclec!'r o systcma rc- apoio, logo que clle:; combinem com :t.S· pl!Olllessas de 
prescutati,·o. d:mdo verdadeira Iibt>rd:tde :í. clcHio, que S. E:x. 
:Jté :lCJUÍ é ~ó fei<;-iio d•> governo, reform:mdo a lei e.xiã- Com i ~to não quero dizC>r que uão pogsn haver dis-
tent~. r efonnnnd o igu:~lmcnte. :ts leis de 3 de De:r.emuro, E'Cntimcntos no modo de apreciar umu ou outr~ qucs-
ào r écrnt:ttnento c da g-uarda n:tcional, que oficrccião tãn, ou p::trte;;: ·c dct:uhcs de um :lH·tunl?toy nao.. Eu 
element-os :1o nr!Jirrio. afim de concorrerem u !ahificar c mesmo tenho-me sempre rcsel'\·auo em direito· e h.ber-
'·iolent.'ll' a lila·ruade 'eleitoral. Cumpria no partido con- dade, c continu:u-ci n pr:ttica-!o: Eu mesmo SCJ_>o;c~-me 
scn-ndor eli't.o.ctuar c r ealizar :1s vcrdadciras idé:~ =- de em Yari:t ~ qucstvcs dos muu!'tros que deL-..:ar.to o 
liberdade . !'em ns qnaes não passa de fic•,·ão entre nós poder. 
o r egimcn rcpr<.-,.;ent:!tiYo. A refonnn do rccrut:tn~cn~o :\Ias 0 que qnero é Iza;monia nas ,·i!'t.'l~ genes; c_on-
l'llbio par:. o ~cn:tdo nn !'cssão p:usada; :1 rcfonnn Jlldi- certo nn e;.coll1a dos obJeCtos de nccc~~ld:tdc· :puhhca, 
c.-inrin m:!nd:ímo-l:t i~t:l!mentc ha dia,:; ; cmnprirr-nol', nccorclo em prom(wcr -:t!< reionnns de que .~ct, . c que 
poi!'. nn. ordem p:J!itica tratnr d:t rcfonna (.']cit(•ral e d:t 0 p:1 iz cxi~rc imperiosamente; rcfo:ml:t!' pohttc:t~ c cco-
Ja '-n:m.l:t n:1cionnl. ue militari~nu o :ti:r.. c ·ando · . :· .0 atlmink<tl"tl:tivas: . eombw:-... ~:to em àelc'Cil\'Ol-
to •Js •>~ ct a ='iof' num -ficticio scrYiço milit:1r, qnc os , ·cr os progre!'~os m.'lteri:rce:, -estr~d.'lto d~.fc~,- e outros 
:\l'l":lnc:z d 'l:> de\' t>res d•> commercio. dos trnha]hos d:l trab:llhv;; publico;: para que :t nquew.- n:_div1du~, e a 
ll ~'Ticnltnr:l, _do~ progr(·,-:;0,.. da. indu~trin. do rl<"~cnYo~- :l!!ricaltura c indu.,;:trin propcrem e crcsçao ; UllloUO em 
Y!mento d:t~ arte~, c que & onus (l\le nã.o póde cont1- !O~ cnid:ll' na introducc;-ãu de. braços pru::~. . a.t:rnl>::~lllo, 
:'lUar . Jc col<'M~ que at1gment~n; :1. popn~U.ÇM !"·'!C e br:tnc:t, 

Entr.-t :mto o pr<,gr:tmma só fallm·a 11:1 rdormn judi- ,.út:mdo o c::~mento · C1nl. · !dcnt1eos--drrert<>5 :tos ca-
r.i::ria, e a i:lCh n!zi nem um pensnmcato H:riu do ~o...-crno thol iC·)~ <' l)rote~tante~ ; dc~<>jos scriot~,· emfim, de dei-
:;:••bn• a '111<! rcmcttemo~ pnrn o ;;cnado: nccJta-a o x:tr :i iruci::tti1:n. p:trticular liberdade· para·que·~c espa-
go...-~r.:n tai 'lnaL . quandc, clla~ st>jlt.r:mdu ' :1 policia do lbe c po~~n produzir Ü11Ctos·, ·:mtajosos que EÓ clla gera 
jmliciario, :üar;:::and.-, · a~. i.ia:1<;':1!'-, gar:mti11<l o ;\~ p<>!;-!;0!\S ~ ~c~c1n-vhc . 
cnz~r:t pri•õie,.: :Irhitr:tria~, nã•) traia tod:ni:t dn~ g-aran- ~;,:iti :t o noYo mini~t<.-Tio . .dM .. t radiçves d:t·, rotin:t ; 
ti::" <} r,~ J:l~gi .;tr:lu•>~~ n:w rcorg:1.nk t :1. admilli~t ra<,·ão JlÍt~ H' contente com o expediente dos n~.z.ocio~. N'ão 
jml'c!:tria: :úí•J Já :J. ,.: proünci:t~ maior 11wncro u\.: tri- ,: ~r .L'linhtro occup:ll' só as. pn.sta.s .c dcctdir a.s qltcs-



t ões qM lhe_ sã~ · ltft'ecbas. Alm");Ue"st]'as vistas, pro
voque por · · Sl melhonttnehtos; '1emhrc 'provídenciás, 
olhe para o futuro;· trabalhe,' .ti·abalhe·, ' ·Assim é que 
se •moralisão e se· habilitão ' ~ os ·' que ·sã<D •chamados . ao 
poder, assim é que ·ganhão· nome no puiz. Pela minha 
parte ·estou disposto ·a ttgllHPda~- seus' actos, a ·acompa
nhar:.lhe ·os passos e a ·apoia-lo· sempre qu~ · eue o me
re?n, por scus ·serviços. (llfuito' bom.) 

. O · S t•• T eixe ira ·Jn'n io'r · ('ministro· da ·agricultura. 
.Attc~ao}: :-" Sr. presidente, ·cham'ado :í. discussão por 
d~us'illusttes;membr~S ' de·s~a mrsa, cuj'a atnizacie"prezo, 
nao .. posso· de1xar de rntervu· no presente debate, não só 
v.ata· dar mais uma•:.prov:t de .. considcrnr;ão aos meus 
illustr!i.dos amigos ·ós nobres députados ·jlelo 4• districto 
da rninha provi:rrcia e pelo 1• dn. (>rovinci'1 do Ceará 
como tambem para determinar a miiilia lJOSÍí·iio . ' 

. Já estando, porém, respondida · a_ pàrte principàl dos 
d1~cursos a gue m:e rcfu·o, _qnet' pelo 1 1!~1sprado pre.sid~Jlte 
do conselho, quer pelo·.tHt!Btrado muüstl'o da Jnstlea 
eu não incorte!ei em uma repetição inutil, prctendcn'd6 
escrlarecer aç1ulllo que pcrfeltnmente ·:foi ex nlicado pelos 
mêus ~lO'?rc's collegas;: · Restb_J~t'-me-hitt, i)ortm1t~, ao 
que se dtsse em relaçao· á; mmll11 presença no "'abuwtc . 
actunL · · " 

. A ·pt'escnça do relàtoi"· da ·commissão -cspccial, inctlm
btd'a por ·esta augu.~ta. -camam''de iniciat ·as 'mcdida8 éon
ceriiente~· a? ' elt."ÍÍ!dl'lto 'Servil, "disse o nobre '· deputa.do 
pelo_-.. 4•' distncto ~a _prov·in·cb" ~o. Rio de J a:hei~ó, dá ao 
gabmete ·tuna fctçao i::!iractêt'lsttca<Mel,ca dessa" m:ave 
qu_est~o qtrc é justameu~e al:(uel!a .que mais affe';:ta· á 
pru:Clpal 'l'o~te · da'' r iquêza' .publíca·, · a agt•icultura; e · 
op]Joc-'-Se assm1 ao _penS'amer,to· r evelado por esta. .. mesma. 
call'lara·em '- uma ·votação solemne· que ha 'elias .. teve' lu
gar, a. propO'sit? .· da ·prcfei·elt?ia_·para a . . discússão .do 
pro;Jecto offcrcetdo ·pela ' C'olnlUtssao esp~C!:l.L 

A observ:1ção · da ·. ·honrado déput ado ach:1. com
plet a ' resposta no · s·eu "J?rOJ?rio .:enunciado. Bastaria 
atterrdet ' ao f acto ·de tér stdo' chamado. ao~ conselhos da 
corôa o relat or d:1 có:rtnnissão especial incumbida por 
esta···mesll'la catnam de tràtar com urgcncia dessa 
grave questão, )?~ta reconhecer- se que Ion&e de haver 
a menor · ~ppostçao ao pensall'lento revelacLo pela ca
mal"a; ·haVIa~se consultado ess-e pensamento· fazendo-se 
representa:•lo no gabinete. ·Bastaria que o honrado de
putado,· duplamente m im collega, · como ·membro desta 
_casa·? · t~mb~ni da co_mmissão especial, fazendo justiça 
ao cnterw ·e tHustra'(ao eht cama:ra dos Srs. deputados, 
r econhecesse que ·e !la · não t eria. votado a eleir;ão de tuna 
coll'ln:\~ssão especial, nem · aceitado semelhante · idéa, se 
não estivesse Mnvencida da · necessidade de tr atar 
desse -assumpto. (Apo-iados.) 

O Sa:.J uNQUEIRA.: -,.,Resolveu . a questão da opportu~ 
nidade. · 

O Sa; ANDI\rAJIE·. :FIGUEIRA':~ Não resolveu. · 

Q .. Sn .'M.!NISTRO' DA ' AGniaULTUnA :"-E, pois, que ano
malia póde haver em ser cbamaelo· "110 g·abinete o repre
sentante de Ullla idéa adaptada pela maioria ou unani
midade da camara· dos Srs. depntndos 'I 

Como accusar-se a organisação do min.istcrio de 29 
de Setembro porque justamente ·con-eSJ.lOnde· ao pensa
m ento da Mmara? Esse peusiunento fo1 revelado á. evi
dencia, quer pela votação quasi unanime do . requeri
mento que pedi o a nomeação .. da com missão especial in
cumbida de t r at:Ll' deste .,tssumpto; quer pela solicitude 
com que attcndcn. ao project0 do meu ·nobre amigo, de
putado por S. Paulo, ·relat ivamente aos · escravos per
tencent es ao domínio do Estado . . (Apoiados.) Qual foi a 
voz que se levantou neste r ecinto para impug nar uquella 
deliberação? Não foi ella aceita com o proprio concurso 
do illu strado gabinete de -16 de Julho? (Apoiados .) E, 
por tant os, senhores, como · se p6de estranhar que o mi
nisterio de 29 de Setembt·o .inserisse no seu programma 
a necessidade de resolver pruclente e cautelosamente a 
transcendente questão do elemento servil , se essa ne- ' 
cessidade foi reconhecida, não s6 por esta augusta ca
mara, como .pelo illustrado gabinete a que . t emos a: 
honra de 'succeder? (Apoiados.) 

P elo contrai·io, o gabinete deixaria de corresponder 
á espectati..-a desta camara se não <'omprchcndcsse no 
setfprogramma essa gr>~ve, gn estiio que tanto preoccupett 
n atten1iío dJO(I du~.o casas do pad nmento1 e que foi ad-
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mittitla p~los· · diversos membros do o-nhiiletc ele !G de 
Ju:lho1 qthtndo ·reconhcoêrão a ncces~idadc de trutnr-se 
deste ar<sumpto, e apenas exigirão· o tempo nccessario 
pmw obterem alguns esclarecimentos, · compromcttcn
do·:se 'D. ' trat tu' de sua solução na prox imo sc/lsüo l<)gis
lnttvn. 

Apreciemos agora a quest~o da pt'cfercncin votada 
P?r cstn cnn~am ó.<:c~ca do projccto th comrnissiio espe
cw~, ell'l: CUJa dcmsao o 11obre c1eputi1 do julgou haver 
antmómm com. o progtnmma elo actnnl ministcrio. 

Apresentado o trabalho ~a _commissão c~pecinl, ne
nlmm dos membr os da comnuss;w se mostrou tmpueiente 
em provocar a discussiío immedi:1ta de tiío ·importante 
!ISStunpto. Havendo consignado ·as suas idéns com fran
qucm e lealda<le, nenhum dos membros da com1mssuo 
pretendeu alterar n, ordem dos trnbnlhos ela camara para 
r equerer urgencia dessa matcria . 

Os membros rlessn, commissão obcdccêrii.o M honroso 
mandato da camara, e tendo cumprido o seu dever , limi
tm:fto-sc a esperar a opportnniebde natural .. de susteuta
l:em as ophüõ_es que l;avião m~Lnifestltdo, _ q,uanclo .inespe
radamcnte fo1 rct1ncnda e ohttdn a tn·gencuo para tmtar
se ·ele · mu • project~ arrcscntado pelo meu nobl'C· amigo 
deputado pelo 3• distncto de S. Paulo, que tratava uui
came·ntc•des escraYos da nação·. cujos serviços fol'ão doa
dos í• coi'ôa. 

Convencido · ela inconveniencia de· trat:tr-se de uma 
medida · pt1rcial e ·incompleta sobt·e um .'l.Ssnmpto tão 
cor:tplm;:o em suas rp,ultipl:1s e· Yariadas r elações, eu .f ai~ 
t:ma então· ·ao meu · dever se ·não pedisse· a preferencia 
do :P~Oj<!cto •offereciclo·pel:!. conimi'ssão especial, que, além 
de·nnO·'tér ·esse·gi·ande· inconveníentc, o1fereci:x a:vanta- · 
gem · de "niío ·consagl'al' unia preferencia · que não podia 
achur ·:1poio nas lcrS'' d a moml'e da justiça ; 

Nesta convicçi'ío fundamentei ·o rcqt1erimento;· a que 
alludi'o'• o •meu nobre tttnigo1 ·aliegaüdo·entre outras 'ra
zões · w necessidade rle ampliar a' todos· os escravos que 
pertepccm ao domínio· do Estado o mc'smo :favor ·que o 
projecto concedia r estrictamente :í. parte desses esc1;avos 
que estfiA} ao· serviço dn,· corôa, e hen1 assim u..urgencia 
d~ ·.decrctar"se' ur:ta mat:icula ·especial que l?ndesse au
XJhal'· o compl'om1sso ·entn.u tomado J:!clo g:xhn\ete de 16 . 
de --JuHw, ponwte-o senado, de hahilitru·~se 11 t l'at ar da 
solução deste ass umpto em iibio do · anno·proxilho. 

0 "nobre ex-mi1üstro do imperio, rcconbccendn n pro
c~dcncia d~sta.~ allegações, declarou então que o ga
bmete · ·accttarta aquellu>i · duas· emend:n.s; mas r1ue não 
admitth·ia a prcfercncin, r equerida para a discussão do 
projecto da commissão ; e estabelcceu-~e·uma questão do 
confiança a tal respeito. ' 

Nessa' situaçii<Y incsperaela procedeu-se · a uma vota
ção, que, longe de importar !t conclcninação · do 'projcct:o 
da commissiio, só significou a confian~a que sem}Jre me
receu o gabinete de 16 de J ulho da ];arte desta. augnsta 
camara. A(liar a discussão do projecto complexo dtt 
commissão por entender a cama1;a que devia conceder 
ao gabinete o tempo que pedia pn.ra e·studnJ· ::t ·questão, 
não -era coudcmnar mn projecto que, até seo-nndrJ "as de-· 
clarnções do illustrado presidente do consclho daquellc , 
gabinete, deveria ser presente ao senado, ·e· portanto te
ria a · sua adhesiio na maior parte de suas disposi<;ões. 
(Apoiados.) E a mesma opinião se autorisa com as.de
claraçõcs do illustrado ex -ministrtl elo imperio nesta 
casa; e com as do nobre ministro de estrangetros no sc
naelo. 

Ainda mais, senhores, o proprio honrado deputado 
pelo districto · d>t província da Hahifl, <J.Ue cnracteJ:ison 
::t votaçiio, declarou <J.Ue, votando cont l'a o requerimento 
de preferencia, não tinha em vista prommciar~se sobre 
a questão do elemento servil , mas tmicamente promo
ver mna manifestação. de confiança pam com o gabi
nete. Do mesmo modo o illustrado deputado peln 4• 
districto do Rio de Janeiro demonstrou que a prefercu
cin, votadn. não import:í.m a condemuaçiio d'l projecto 
da commissiio ... (Apoictdos.) 

Se, pois, é esta a ye1·dade dos :fnctos, é facil reconhe
cer-se a improceclcncin. do conceito do honrado dcpn
tndo quando no~ disse que o gnhiuete não reprcscntav01 
:t opiniH.o destn augnstn. cmnara.. 

Releva aindn notm· que n. commi"ão especial , pre
vendo a possihilidadc de pretender s•J ndim· pam " 
prox ima sessão legislatint a atlOp)ãO de ~•lgwnas il:.~ 
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me<lidn> Jembr::d;" "" V ".i ''eto, p rocmou adrede !a.ci
litn r e""· ,.,JH\·:to, i![ ,·i•.limlu o trnhnJl:o em t itulas ccpc
cint:e.: , de 1nod.o ;rue beilmente . pocleria ~c d ~ ~ stncar as 
] i ~p of"kiJes qnc H~ jlil~:·t :-:Eem 11HLÍS nrgcn:cf.: , c re~ervr1.r 
~\s ou tr;Hi j)::tra ~ (: rem cnns.ider:1d:ts quando C:Sta n.ug nsta. 
cmn nra t: J t tCTlcle :- ~e eoiJVl!JJ Íetite. Expondo corn fran
'Jw::zn. n lculd.ndc o Sl:.U pen~nn1e nto .-:oln·t~ as HH-!.Uidas 
ptopoi: t:;t: ~ 11 enlmn1 do::; l lWUJhros; dn eormn i ~t:ão pretcn
df':u cl iüi ,~ nlt;l r :1 l't~aJiztli,':ÍO tlr: cpt :1lqncr :-:ohH:· ~to (1uc á. 
sal,r:cl or in. c] ," pod•:rés r1p E'tndo pcn·ccr.sce eOJJYeuiente 
tom ar. 

O nol,r c dcpntndo o ;alJc tiio bem como cn, pois que 
·fei nn1 do~ d igno~ mmnhros clcr::s.:t eommis~ão. 
Aprc~cntadá. a qu cstii..o de confianç-n, e encerrada a 

~lü:eus ~ iio ~en1 (1ue aquollcs qnc pugnnvi'í.o 11d n opiniüo 
.contrnria pndcf::S(: ln explicar o' 8CU voto, DtLO era pos~ i
vel (!11!: Yotn s~c:m COIJtrfL o rct1uer imento os proprios 
!i llC o lmYiiio iniciado. P ela minl m l"'rte receei ex pôr
me a ser 1n~ll con1l)rclt r!Jldido ~e nssim. pro cndes.'<(~ . Etn 
nsmmpto t ií.o gmyc não podia ex hibir uma t nl Yolu
bili,lnde, que <1 . um simples aceno min istcrinl me jul 
gas~ e constrang ido n. tão flngTn-ntc contradi cç·rw! 

D este procedimento, pürúm, Sr . presidente, ning ncm 
pódc judiciommente concluir qu e em r e"egosso os prin 
c ipias do p:nti,lo com enarlor n qne sempre per tenci, 
ou que 1nc tlpar tas.se elas opiniões dt~~ht nng nstn e:n nnru, 
em cujo seio eu vejo com prazer os repl'esr.ntantcs das 
ídé<M rle orcl cm e progre.sso rplC camctcrisão a actnal 
si tu •u: i:o. . 

~olcbdo de<sc partido, ~u j11lgo ter já exhihido as 
neces,:ll'ins rw··as d" minlw. d<> dicaç:iio . (Apoiadas.) 
Compartilhei sem pre os seus clis"tborcs c as suas glorias 
(apoiadas), c, port:J.nto, niío don o dircitv a n ingnem 
de esperar pnlos mc11s actos para s:1ber quaes os meus 
pl'Ínci pios politicos e qnHl a minha conduet[l. como 
m embro do actnnl gabinete. O meu passado, rosto que 
ohscuro, é cabal gm·antü para :t pcrscveran•;-a do"' con
vicç·ões i'empre sustentadas com lealdade ncsht h·ibun n. 
(Apoiados.) 

Nrt.(la mai s dcYo nccrcscentnr sobre este ponto. 
O honrado depu tado, porém, l:tmcntou ·CJUC a illus

t rada opposi<;ão que no scn:ul o se m:mifest(ml. tão ener
gicmnente contra o gabinete tle lU de J ulho não se ti
vesse :1provcitado dn inconstitncionnlidnde que S. Ex. 
juJgn. La ver nn orga.ni ::: a~·ão do f?:1 hinctc actunl paru con
testar a. l egitimidade da •na. ex istcllcia. 

Sem iucurrer em uma. repetiç·ão que jtt decl::trei inu t il, 
limitar -me-hei a parodinr o pensamento do meu nobre 
amigo , lamentando t am bem qu e, fJUn ndo os nosws pro
prios- advert-arios não cnxcrg:írão et:~a pl•antn.stica ht
comtitucionnlidndc, er.j::t o nobr e deputado, um dos 
membros Ji1 ais distinetos tl apreciados do partido con
ser\'!Hlor, com cujo apoio temos o direi to de contar, que 
pr etenda demonetrar omnclhantc vicio na. orgnnisar;iio 
do g n.binetc ele ZD de Setembro 1 (.Apoiculos; muito b<."ll l.} 

.Agora, Sr. prcfidcD te, rc~t::t-111(! apenas dirigir duas 
oh:cn-;t•;ões no ~1obre d~pt;tmlo pela proYincia do Cear:í, 
cup . 1llustra\"'o c d1stm cto caracter sempre r cs
}JeJ t.r.J. 

O l'Cp nro de S. Ex. sobre a minha prc, en\'a n o 'wtnnl 
galJinete a d!J., peito da rcjei•;-ão do réqueri men to ele pr e
fcrnnci::t pnr:t 4iscusE:io rlo projccto th commissão de 
<JH~ .t i.': e o. im.mc:·ecida h illl'a de ~er relator, nfí.o pôde 
r esEhr a. apreeHtÇ'~~ o qn o ncaho de Ít1zcr tle ~sc fa.eto. JHn
niú:~:to u-r-:c; :1 con:HrtJ!ç_·a (la c:lmnr;l... .pura r..mn o galJinetc 
rle 16 rle Jul ho, mas nãp n comlemJJ;H;iio do projecto d::t 
eomTnÍ%ão, r1ue n ~o voclirr ~úr juJgndo :o::en1 prévio 
ex::tm r~, e sem i.L jncJ.i~p en :::· :.t:Yel di ~l;USf río. (Apoiado .o.; .) 

A lllü(lera•Jto ú:ind;t l<:Í O eonteôhtda d"s idéas Jll'O

P?"!" s p~l :t commi•s:í?, c fl ,;clhesiio. gera l que mcre
eeran, ate m esm o do J]].u;-:trado pro>lllen te dn con>ellc.o 
tlo ga ~jincte tle J(j clr, .Julho , const ituem um pr otesto 
enel'glco eoutra. t nn<.l t al !"t s.~ r.!r; ·Uo. N c.m1 ,j úmai ~. niEgnerrt 
lll'CtC I ~deu Ltn ~·n r n. e.~ t;"t ::H i p;u~tn ' cmnar a. :t veelw .. de 
~~~cra\"0f'.l'::t f fl.. Ü <fí lü t OÜ•J:.' 'ltlúl'd l10:-:i (: q1!!~ ft ffOJ.w :fi.O flc~~Rft. 
grnse q·ue:tão ~r.j n })"i'"i .: dt~JJte JneJlt"c"l tlirigitla _1 'de 1110d.o 

qnc, rt:: ~ pu':a c1o J t ~·. '_) :-:. ~J o t.l:n.:ito d(: p.rO!Jr i i .: l] :ül(~ c.orno 
I~S gr; !~ I dc~ ll_1tt'l't'Hi-.(:S ffl~l! ;L C.lJ :L ~ (~ Jigií,o ~ J l0F: :·~m10S f{'::1.-

1J znr ;i, ~HL f- htu:i~·:lo d0 t nLlJ ~ ~nJ o r-:.~J.r v i l ~eln rpwbr a d~t s 
fmya ~ p_:rodnt.:i \":1.:.j d t1 p: ~ iz e ." .. (·m. p .-:r tnThac·:i o rlas reh-
1(Õ <l ~ .~o cJ ;u:r , q11(; iEc~~ ü~it:. t.vdmc;n t ( ~ con!' ti. t~H?. lJ) a. m~ti.~ 
:wJida, gar~mtia. (j.:l. C·r·J(,j~ C d:l prü~p(:rid ttd.(.• . . 

Não posso comprehendc:r, Sr . lHe:sitle nt~.~, ~~ (.Ll:.. ;) ~e 
pretenda achar co1!trnLlic~ ~ü.u entre o ]n·ogTanlill ~:. t"!.·:: uü
nisteri o c es.su opinião t ií.o francnn1c nt!~ i'Cvc1:v:l.:.t :x•.la 
camarn. d os deputrttlos! Co11test nd" uma ra.J :wgu] ( io 
em todo!:' os seus rcduc~os, l'Ci;ta a. unica. que~t}io de }ia
verem ~ t lguus ll11$lllbros da ca.mnn1, enteudido c!uU ~t~ 
,levêra. diú.ntir de prdereÚci:t C> projccto da comn;i,eno 
ao pn í:i~O que a. 1naioria (•.ntcnü.cu (lever :.tdiru· pnr:'1, ~-~ 
proxima se.ssiio [l.qucll:t Jii<eussiío, adnptnndQ, por<;m , 
JeRdc já aJgumns m cclidus .muito signific:ttÍYt.ts. ) l as e'.;a 
mcsnuL divergrmcin , tão pt~qunna e1n seu n.lc~mce, d.c~- \ 
nppar c<:cu peb , contingcncÍi:L da termi.n::tf~fu) dos tra
balhos lcg islniiYos . Ex pirado o t~mpo legal, " ji <J.>
gotndas diver sas prorogn.c,:õe~, nftO ~eria vor cnrt o con
-veniente u n1a novn prorogn.c}ão pa.ra t ratar - se de um. 
nsslnnpto .cuja trLtnscendencia c~xi ge mna discn.":: :-:;U.o r c
Hect ida e demorarla . E, pois, não sendo possh ·cl trata.r-· 
St! dcJ::sc ]Jrojecto na. presente sc~~ão, lJorquc iuYot:a.r-.:;e 
111na. diverg~~ncia. occasional, euja, existencitt dcsappnrc:ce 
n a.tmalmeutc pela ultimaç:ão dos nossos tmbalhos 'l 
~Tio tlcYcmoo acreclitar que os 11obrcs depn tarlos pre
tcndiio H'"cit.ar emb<tm<;Os no g~tbinctc m hido do ôCio 
cios :::cu$ anügo:; (apoiados), qu e cspo.são as Jncs1nas 
ldén.s, c que n11 bona.mcnte ahncjão o Jnesrrto resultado. 
Pelo cont.rario, o grrhi_netB está convencido de que o:~ 
nobres dcput:Jdos que Jizcr iío esse r eparo continuado~ ::t 
concorrer corr1 n.s ~uas luzes c c01n o seu p u.triot.isrno 
para. "prmlentc m lLtÇ!ÚO de um::t questão qne intcresút 
a. todos o~ Braz·ileiro;.;, c ~ que se ligão o:~ n1tLiorcs iD
tcr csses da. oociednde. (Muito bem.) O nobre deputado 
r• elo Ccm·ú, offer ecen:lo a esta casa o projecto n .... 
deste a.nno, que serno de base nos m;tuclos da com
missüo especial}. j(t concorreu efficazmcnte para a .o ua. 
f utu m w lw;f:o ; e assim tambcm o ito!Jrc depu tado pelo 
Hio tle Janeiro hadc eoutinu<1r a preFt ltl' o seu , .,lho, o 
auxilio {t mcr;mn idéa, pois <JUC já rle accordo com a 
conuni.ssiio csjJecia1 sobre um do.s tihtlos do projccto, 
apenas diYcrgio q uanto'" á opr,ortnuidadc, e ioso po;· 
jttlgar indÍ>Jlcnsnvel n ccrtuza de dttdos cstati.; ticos tão 
iicis qua.uto fõr po.;:si·vcl. A llOi~Ba cliYcrgencia, r ortanto, 
..-ai crn Urevc dc:::appar ccer; eu o cslwlo. 

Quanto no nobre clcput [l.do pelo Ccnní, é verdade que 
S. E x. n o comc1·o da presente scsôi1o fclícitára o gover
no por nH.o ter consagrado no discuri;O da. cor~i:.t nenhum 
t o1)ico concernente á solu ç:ão da qne .~tão do eknwnto 
servil, mas tambem é vcrchdc que poucos di:ls depois 
ele h a.ver assim p rocedido, o proprio nobre clcpuúdo 
npressou- se [l, inicwr o pro,iecto n qu e allu,li e qne se 
acha fwnexo ao p:w ecer d~L eon1mi~8ão cspeciaJ, ~~ 1n 
cujos ar tigos S. Ex . est ipulou medidas tão adi:.mta 
dn.s sobre c:-tc TilC~Ino uosurnpto, que a COIUll1ÍS~áo não 
julgon conyenicmtc a<loptnr ><enão uma peqncmt parte . 

O nobre dcputa(lo, pois, que, segundo n sua pn mricc 
p1u·asH, ru.;:útn se ali::'tou nessa santa (:-ruzada., uã.o I1~éde 
estl'[l.Jlhar qu e o galJinete ::wtunl o acompan he no seu 
p roprio procedimelltO. P elo contrario, pareceu- nos ser 
mna r azâ.o 11fLrf.L n1erecer a. stHt -valiosa. ac.Uw~ü.o, c della 
J1ão def!espcramos. · 

Explicad a assim a minl,a, p osi<.: iio, Sr. presidente, 
cu julgo haver tan1bmn precisado o pen~mnc.nto ttu 
m inisterio com fmnr1ucza c lct,ld mle, e de n1.odo " nilr• 
ilcix:u· pair ar ncn lmma cluvid<t sobre o nosso ftctntiJ 
procetlim cn to. 

U1nn, ultirr.u1 ex plieaçrto , porém., é nt;!cc~r-::rtrl t:< 11::tr a 

proYar :1 Jnin_ha. consillcnt~~ii.o 1mra cotn o nobre d~r·n
tado pel:t provincia do Ceará. 

O n1t..:U nobre ~u nigo fez ~ohrcsa1 Jir a c ircunH:ta.r.e . .i:t de 
ter ~ido u nli nist ro da agl'iculturn coJ.n:.i.dado Rin uJti rno 
lugar . Confesso , Sr . presiden te, qu e n í.í.o proctue.i sal)(; r :L 

ordem em fjUC o illustl·allo pmsidente do consellw d o ga
binde :t que tenho :t hon l'" tle pertencer se 'Jw.vj:c km.-
11rttLlo elos dignos ciJ.ncl~i,os que COlll.lJOf:.nl o 1ni11isú.Jrj o 
de 2U du Setembro, entre or; quae~ n. 1ninha. presen~[L 
scrYirú para cont r:1:sta.r o '~levado merechnr.nto cl.t:~•:es 
illustres C<~vaH«:i ro" . . 

LoJJge de procedc1· n. .essa .i 1~ dag~ção , e c~qn~cct:~:v 
Jne t:_tú de. a,ya}iar a nu; g nitudc elo one:argo eujo c.1~::~c~ ··: 
pcn1w se exigia. da. Jninl1:.1 llcdicEH,:ão c~ pntri r) ti :-nw, &Ú 
curei d(~ Yüri!ic[lr :::c o pcn~:une nto pol itico do ~e:1 ill·::·.~:
t r c orgauir;ador, lJC'.rn r.o1no o dos Mms Jnt:n tbros, 1!'t:: 
lwr1nonizaya. co1n a~ minhas opiniões, l:l l'. o partid.D •Jon:-· 
SelT:.td ül" cxjgi:\ a, minh[~ C.OOli C: l'iiÇ~0 1 e Sf: i::tt l !(• ('j~ :.:,E ~ · 
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p<n:a~ a in~lispon~~vd coadj~vaç:ão e al!oio dos meus cor
rehglima.nos pohtlCos: - nao procure1 "abcr qu~tl a or
dem em que fora lembrado, se em primeiro ou ultimo 
lugar. ( Apoia1!os. lrft<ito bem; muito bem .. ] 

O S•·· A•·nnjo Lima•- Sr. preúdentc; depois da 
exposição e defcs:t do progrmnma do gabmctc, feitas 
'llelos honmdos membros do mesmo gabmcte, reputa.r
me-hia dispensado de tomar parte na discussão, se me 
não julgasse ua obrigttção de afastar do pa.rtido conscr
'\'ttdór uma im)'mta<;ão que lhe vi !lssac?-r por um nobre 
dcputallo q ~e bllou em nome deste partido, e que deu a 
escr:w iclüo como um predicado y_uc lhe é esscuciahncntc 
i nhe1:cnte. 

Senhores, em uma das sessões anteriores o nobre cx
mini.stro da justi•;a a ltuern me retiro se exprimia nestes 
termos: " Se cu estivesse n::t Inglaterra, niio seria con
servador, estaria ao lado ele Bright. " il.o envcz do hoa
l·ado~depntado, em qualquer parte elo mundo, 11:1 Tur
(],nia, n:1. Hussia, na Inglaterra ou no Paraguay, seria 
cu conservador. 

Senhores, os amigos das formas libcrues de. governo 
chamão-sc libcraes; mas os lihernes soffrem diversas 
modificações ; como é orclinario em política, c bem 
assim · nas diversas c'lrrcirtis da aetividadc humanu, 
tJns marchão, 'outros correm, outros fina1mcnte vão 
:aos ~altos . A' primeira classe, que se compõe clos.libe
racs. conservadores, pertenço eu U<lui, como em qual
quer lltlrtc elo mundu. 

Isto po>to; apczar da mais pronunciada qua.Ji.íica<;ão 
de minha índole ele cmuerva,lor, é-me impo8sivcl com
prehcndcr. ou admittir que a manuteuçi•o da escravidão 
seja idén do partido conservador, bem como que a 
cmancipa\'ão servil o seja du corôa ou do partido libe
l':tL A uboliçiio da escr.:tviuão, digo-o sem receio de 
contestação, é programma ela 11aç·ão inteira. 

Senhores, declaro-o com tod:t a franquez:t : se o par
tido conservador inscrevesse em sua bandcira-manu
t cnPão d:L ctcravidii.o-, no 1nesn1o instante rbcasa-1ne 
eu de suas fileirao. (Apoiadas.) 

O 'S11. ANDRAm; FIGUEIR.< :-J:í. disse que a questão era 
quanto a.os meios. · 

O Sn. AnA um LIMA :-0 nobre dcputttdo a <1ucm nllu
do, aquilatando a ma teria por semelhante f6l·ma, esy_uc:.. 
cia, llarccc, os !netos q11e tún occonido nc>ta camara o 
110 paiz inteiro. 

No principio da ses>iio foi o gabinete interpcllado 
ácerca de~ttt muteria: respondeu o Sr. pre> irlentc do 
conselho que não pretendia inici&r medida algnmn.. . 

O que fez a cmmtra ~ A pczar d:<s dednrnç·ões do gab•
)lete nomeou uma commissiio Copccial para e>tudn.r tt 
ma.t~riu, e propôr uma 80lur;ã.o rcflectida c med it>1da. 
Corr~riio os tcmi.J?s, voltou do Paraguay. um me':'l~ro 

<lo gabmete y_ue a.Jh representavn o Bmz!l. Que JUIZO 
enunciou ellc no senado? Afastando-se de alguma fórma 
da opinião de seus collcgns, disse que a cpwstiio não 
podia ter um acliarncnto indefinido. (Nüo apoiados.) 

o Sn. Go:>!ES DE c.~STRO: - Nesse ponto Y. Ex. começa 
a encont.rur opposi•,üo ; o gabinete j:t tinha o mcsn:o 
pcn~amento que o Sr. cx-lninif.;t.rodc ncgucius cstraugül
ros ,.e,· dou; não havin desnccordo entre cllcs , e só 
:af'sim se explic:t o nosso :.1poio. 

O S11. An.I.UJo LnrA :-Com as declnm~i'ies dfl Sr. cx
lninistro dos ncgocios estrang~ iros, seus collcgn !;, sc
g umlo pn.rccc, conhecendo o terreno ponco sol i elo em 
i1ne pisavão, nssentit.rão de dnr 11m pas~o na matcria, 
'"dherirão :í.s i<léns daqnclle ex-mini ,tro, bem c0mo a 
111edid:1s que se r eferiã0 á e~crc1vidfl.o , nlgnm tnnto en1 
dcsaccordo com ~<111illo que luwião dito a pri••ci pio . 

O .Sn. GoJms JJE CAsTno :-)[ns snhrc um projccto 
rc~tricto, n~~o se encarava a qncstão de fre nte . 

O SR ... A.IU.TJO Lr:K.\ :-Deu-~c nté nnd:1mcnto !1 rnn 
}ll'<;jce.to que e e referia ~ uma pnrte d.a qneetiío, a n lfor
rin. rlos escravos qne cst~viio no usu frn ct.o d:l. corO~!. 

O Sn . Go>.ms JHl CAsmo :-~iío se i,l prejuilic.cr di
reitos adquiridos. 

o .. Sn. An,\U.JO L lM,\:- o que dcmon.et.m hul•J isto 9 
VeJÚ•lll41'<1. qu e e>ta cmnarn, IJUe os proprios membro~ 
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do sabincte decahido enkndiiio que alguma COliêa I< 

dcvHt fazer na questão servil. 
Ila apartes.) 

Demais, lançando-se os olhos para o nosso paiz, 
quem 6 que n>io reconhece o movimento eruancipador que 
se opéra no Imperio todo~ Quando, pois, este é o estado 
da camara e do p:tiz, como se quer lazer. ao partido 
conscrvndor a cleshonra de clú.-lo como mantenedor da 
cscrnvidão? Corno S<l ousa asseverar que a emancipa
ção é programm>t da lavra ou do partido liberal? Não, 
senhores, o p:trtido conservador nunca, nunca adaptou 
5cmelhantc progt·amma. 

Houvesse-o clle feito, c desde esse momento, repito-o 
ainda, estar ia cu riscado do partido conseryudor. 
(,Jfuilo bem.) 

Senhores, a escravicliío depois da ultimn. phnse por 
que IJassou na Amcrica do Norte está extinc~a, está 
nwrta . Dcsconl•ecê-lo é ter ouvidos e niío ouvir, é ter 
olhos e não ver. (Apoiados.] 

E' questão de igualdade rcligiosh, de igualdade 
civil, ~e nobilita\:ão, cnergi": e trabalho, de dignida
de nacwnal, para que o BraZll possa apresentar-se no 
congrcsw das na1ücs de cabe<;':t levantada, no pé de 
igualdade para c.om as mais na~õcs,apaga-la essa grande 
nodoa que o afma. 

Nem h a exemplo de que em pniz algum se extirpas~e 
este c'tncw pelas proprias for•; a~ da natureza . 

Senhores, o governo não é sómcnte um escudo, é 
tamhcm uma al&vauca. O governo que não •abc im
primir dirücl'1ío ás gr:mdcs idéas qne ngitão a socie
dade é indigno uc presidir a seus destinos . (Apoi<tdo~.) 

O Sn. AsDJUDE Fr&ur.mA :-O governo não é revo
lucionaria . 

O SI\. C.1.~Dmo MEsm;s: ~ 1\!as faz rcYolu1·ões paci
ficas, e estas oão indi.~pensaveis . 

O Sn. AnAUJO L nu : - O nobr~ deputado pelo Cearú. 
nllndio ainda :t unm furç:a superior <tue domina os mi
ni"tcrios. A ccnsunL do honra,l<J dPputado não é fun
dada nem conveniente. 

Senhores, a in fluencia do chefe do Estado sobre os 
seus minbtros, ou dc•tes sobre nltuolle, é questão um 
tanto pueril. I-Ia um grande príncipe com pequenos mi
ni~t.ros ? A inflnllneia do monarcha 8el'IÍ. immensn. Hlt 
um p:<tneao p~incipe co~ í"''mdcs miui~tros'f A in
ftucncm p:tssnra pam os muu~tros. 

O Su. Go:uEs DE C.l.sTno : - ! ;so esttl. nn ordem <las 
cousos. 

O Sa . Aau:JO Ltl<.~: - Temos gnlnde príncipe com 
grandes minil'tros? A ínflncnci11 ser!Í. reciproca. Soh 
este aspecto, a qnw;t;;o é fntil. 

:Mas a corôa effecti\'>lmcnte avas~alla ~cus mi
nistros '! 

A ordmn soci:1l. com0 a m·de.m political repousa á 
sombra d" bclln8 fic~ües Du mentiras. 

P:li é MJltcllc c1u~ demonstr~o nB jmtas nupcin_s. O 
caso julg:Hln é a Yerdnde. Rclln• fi c•:õcs, on mentn·;ls, 
que re~gmn·(lão êl d.ignl íln.de d.u honl('.ln e retnoYcm R. ln
certez.n. eterna dos direito~. 

:Kn ord~m política d:'t- se n. mnsmn. cou&(L. Qnal fl base 
fnndmncnt:'ll de no~~a org:lnis:u,- iio politicn. .:r l? n. Íln pec
cabilidnrl" a inviol:thili tlacle d n. corua prlo fixo c im-
1nntnsd n'o 1neio elas inccrtl.!zas ú va.riaçiies que eão 
inhcrcntes ús cOll~titniçõr. s hutnn.nns . 

Pnrrt eôsc principio llelln fie<;ão ou mentira , grnnd., 
sn) Ya-gnarda da soeieclndc, pP.r,:o rcspeitr1 e ncatamento, 
pc"o <[Ílll :1 conl:l jàmrtiB sej :t chamnd:t no campo de 
ll'J~;;os clt•hntes. (Apoiado•.] . . 

Dm;.carrcgnmn-:=;e tutl•H-; os g.-,}prs ~o_?rc os nun t:lt:n~ 
(apoiados) inc:cpnzcs, indigno~ da. pos1:nn que or:mtpuo, 
one ~c cseraYigfio :i vontach~ de qumn quer qnc l:'I~J<t; 111ft~ 
~ cor.ôa In:·mrenha-se na r . .!g-.ii'io etevnda r1uc n. C'onstit.ni
~ã,o lhea:c:.';ígnou, ~npcrior a-todt1t' oJ; ata.qw-!S . (Apo·iados.) 
, t:nrA. 1{o;: - E' atú contra o rf'g: m(•n to. 

O Sn. . ..A.n-\.u,ro LntA:- Sellhnr._. :=; , tt:nlJO ('St<.tJ.u ~·111 
dí,·crgcncia. ron1 nwis de tun ga1Jin;te, mn~ liU~l~~l. (ml : 

pregne.i smncl11 :111tc :n:nw., que~, :1J j-) n 1 • de 111~:gltJ.ma-, \~ 
alh<.nwnte d.etrimentoon a todos <1 < (lnl'tJdo;. . (A powd•JJ .j 
Feita~ ~-:ta,~ ob::.crvn)Õ6::, o pas.~an<1 0 nr tmtro a !: ~P 1np · .. 

17 
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to declaro desde j:i que ~r~sto minl1a ndbesão ao pro-. 
cdamma do ""abinetc de -9 dc Seteinbro, que suti:;bz a~ 
t:> "' • aspira<;>úe,; do p:uz. 

Qu:U tem sido o pensamento constante desta camar.a 
desde encetar seus trabalho>-'? 

Tem olla inaltcra\·elm 'm~ ll1''~ rado de~e· )" c 
ficarem-se as lei.:; que inx<'~t"m a :1utoriliadc de forç·a 
cx!l~crad:t, ou p<!ão indcYidmnt' Utc a libl'rdnde, como~" 
lei:;. ~da rdorma jndiciaria: da ~arda nacional, de clet
('ÓC:<. de. etc. 

Escolhendo d\:lltrc u:;t:J.s leis a::- que lht~ parecem m:üs 
ur~cntc,.. o gabin<·tc pronwtk o<:cup;lr-sc da refomJ:L 
judiciaria. 

Neste ponto Yai de nccordo com as idéas que :1 cumar:l. 
tt:m manifcst:J.do. 

O Sr. minist.t·o d:t jmtÍ<:>s. segundo acabamos de 
ouvi-lo. · afiiau~·:J. que o gal>inet~ trurá. ao ~onheci
mento d<.-st:l camar:l outrus maten::tll, que lhe sao sym-
pathic.::.s. . 

O 11obre pre~idcntc do consc~ho no senado inclu10 
em seu progmmm:t u reforma elertot-al. 

1\e~tes -tennos como combater-se o ro!IT:l.mm:.t. .do 
gabinete, qu_:.u1 o e e promctte trat::r ~s \·arla os as
sumptos1 obJCCto const.:J.nte da!> a~>plr:tçues d",:ta. ca
mara~ 

~!:J.s a tolerancia, disse-se, póde ter mais de um 
senb o pengo&o. 1s como eu cn ~ eu as cous:~.s. 

Qu:mdó em 1868 app:1:cceu_o ga.b~ete de 1~ de Julho 
perante a cama.r-.1. de entao, fo1 :receb1do de batoneta c:t
lad.a, negando-se-lhe . pão, :~gua. e até luz. Xe~tas con-

çues. o _goyerno n:\~ p en>.ar e ser energ1co, 
mesmo intoler:l.llte. c v1olc_:1to; porque lutu.~a co~ nd
''ersarios q_ue lhe dtsputaYao :l. Ylda, que !1JC nt'gavao to
do:> os mc1os de direcção dos negocies publico8. 

Hoje que a.s condições süo dh·cr.o:'ls, ·q_tle o g:~bine-tc 
tem :1. \'ida segura, q~e tem todos os me1os de govcz:to, 
bem pód~ .e,lle ser ma1s tolerante . . c _gc::cro~o naqulllo 
que o admit;tc, em a~umptos que nao suo de confiança. 
Assim p6de clle apro\~l!it:u:. para os cmprc>;;;os q':e liiíO 
!'Üo de confian~':t adversanos ca.paze~. E .af"stm que 
cu entendo a tOleraucia a que o go...-cruo allude. 

'tem o ,go,·erno exposto, seu progr!lluma.com ta:ma.
nba franq_11~'· qu~ não quero abusar .d:J.·?~iench da 
c:J.m.n:l, msr:::tmâo em :J.s~umpto que c tuo .cl:u-o .e 
m:ulifesto. 

bzcndo uma ob~crv:v:ão. Xos~os adver-. · _. . o ):l em-nos com 
nma. tenacidudc infatigawl. Sois· filhos d:t fr:J.ude c d.:l. 
YiolclJCia, dizem dh>.~. Xunca. :l. Ycrd:Jde foi tão cl~o
ros.<tmentt' Yiol:td:t. Simubnd_? comp~c~são, mas re:tl-

• • • ' <.: •. a ~o . 
que commcttêra, a Ot)posiç:lo incorreu no crime de 
dcs.er\·ão. fugio tlo pleuo clcitor:tl. Compo~t:~ de cida
dãos pro\·ccto" nas lut:ls politicas, ou de m:mcebos e5~ 
pcr3.n<:ow~, que conquist:ir:io. :1_ posição que occupão! 
defendendo a c:msa do~ opprumdos, esta camam fo1 
deita com liberdade pouco ,.tlig:lr, l)Ol' não haYcr luta. 
Só 11ódü nt'ga-lo :1 paixão política em delírio. A pu-
rez:l. de no~:-:1 origem cst:í. vinga.ilil.. . 

Se JJOS pnzesscmo~ em diYergencia <'Om o gabinete 
:1-Ctual, que. promette u~~l. p~litica nobre c gene~osa., 
capaz de ~::t1sí:lzcr aos prnJclpto~, hem como :to'> mtc-

•• . "' : • c : r, que ll'IHO nos-
sos ad,·ersarios ~ Devorados de paixões ' illegitimas, nos 
arguirião elles, nenhum governo <;·os sa.ti:::f:lz! 

Scnborc!l, o partido consen·ador ainda uma. wz. dará. 
cs cmun 10 :t. pru enct:~. e sa e or1a. com que :em pro

cedi de em todos os tempo,., prest:mdo um :ipOlO franc() 
e leal ao gabinete de 29 de Setembro. (Apoiados. Muito 
bem, muito be111:} 

Ninguem mais pedindo !l. palavra, o Sr. presid:_nt~ 
convida. aosSrs. dcpubdos :1. compart:ccrem amanhã á. 
um:1 hora. da tarde no Jl:IÇO do ~cnado, afim de assis
tirem á ses5ão imperial.do encl!rr:.lmento da assembl~a. 
ger:tllegisl:ttiva. 

Em seguida lê-~,;c c assigna-sc a acta da sessão de 
hoje. 

Lev:mta-sc a sessão ;i.s o:1ze !toras e vintl! minutas 
da noite. 
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SESSlO lMPERI!L DO ENCEBR!IENTO Dl lSSEDBLÉ! GER!L LEGISL!TIV! 

E~l 1 DE OUTUBRO DE 1870. 

PRESIDENCI.\ DO ~R. 'VISCONDE DE XBAETÉ. 

Ao meio-dia, reunidos os Srs. deputados c scnndores 
no paço do senado, c não se achando presentes os Srs. 1 o 
c 2D sccrct:trios do senndo, o Sr. presidente convida 

("r • ..· 

pucahy c ernandes Braga, c são nomeadas as seguintes 
acputaçõcs : 

Par:t receber ~· M. o Imperador: deputados, .os 
. ', ) 

Paes de l\Jcndon•;a, Barros Barreto, Pinto de Campos, 
Rodri "'0 Silvn.,Diogo V <:lho, Henriqucs, Fausto de A~iar, 
Candido Mende!<1 J ansen do Pa•.~o, Casado, Sobral .t"into, 

o .. .... ... • • -

' 1 • "' I 

Lopes, Junqueira, Corrêa, Fontes, Lnmego, Duque
Estrada Tcixeirn e Augusto de Oliveira ; senadorcl!, 
os S1·s. duque de Caxias, visconde de Itaborahy, bu.riio 
de Cotcgipe, Paranhos, ,-i_,conde de Camaragibc. barão 
do Rio Grande, barão de S. Lourenço, Firmino, Jagun
ribc, barão de 1\J;Lma.nguapc, P:1rana.guá. e Sinimbú. 

Par:J. receber n S. M. a Imperatriz: deputados, os 
Sr,:;. Pnulino de Souza, Augusto Chaves, Affonso de Car
valho, Uchu:1. C;walcanti ; senadores, os Srs. visconde de 
5apucahy e Fernandes Braga. 

A' ;nna h?ra da tarde, tendo-~c nnuunciado que 
. . - . ,.._. ' ' ( . 

lmp('riae~ , o Sr. prc~idcnte convid:1. as respectivas 
dcputaç·õe.o; p;m1 irem recebe-los na. fórma do regimento 
commum . 

• n rnn o ... o mpcra. o: no s ao c n 1 r~ce 1 o 
pl'los Srs. prc~idente c secrctnr10s, o~ qua<'s rcumndo-se 
:tos membros d:\ respectiva dcputa1;iiu acompa.nhão o 
mcsm•) :l\l~,,~to ~cuh<)r até o throuo. 

Logo que S. M. o Imperador toma. assento e man
da assentarem-se os Srs. deputados c senadores 1!! a 
seguinte falia: 

« ugnstos e i~is6imos Srs. representantes da. n:J.ção. 
-Dur!lllte o J?Crioao da presente sessão :1. tranquillidade 
publica contmuou in:lltcr:uh em toda. a extensão do 
Iznperio, e as nossas rclat>ües com :1s otcncias estr:1n-
getras ma.n vcrao-sc no mesmo esta. o c oa. tnte 1-

genci:J. c amizade. 
«Foi celebrado pelas potcncias:Ll.liadas c pelogovern9 

provísorio da Republica do Paraguay o accordo prelimi'-
~ e un 10 pToxtmo pa.ssa o. 

« Agradeço~ vos os meios com que habilitastes o governo 
para attender ao serviço publico, assim como o vosso 
zelo, occupando-vos de importantes medidas destinadas 
ao pro~es!<o do Imperio. Confio que os esfor{'Os de vosso 
patriottr;.mo hão de concluir na proxima. ses~ão taes tra.
b:Ll.hos, c de prcfcrcnci:t ól.quelles que a. nal;iio mais ins
tantemente reclama, e que, tra.nq_uillisaudo todos os 
justos interesses, satisfarão vitacs uec~ssida.des de nosaa 
ordem ~;ocia.l. 

Terminnd<l este a.cto, retirão-~c SS. ~DI. Imperiac~ 
com o me~mo c<>remoni:~l com que f•>rii.rJ recebido~, c 
o Sr. prc!'id·~nte immediatamcntc lc,·ant:J. a. 6es.,.:L<J, 

1:-'i:lJ DO QlilNTO VOIX!\IE. 
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